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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000186-54.2019.8.11.0035

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:

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO ZANON (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a autora para que se manifeste 

sobre o bem indicado a penhora pela parte executada, a saber: 21HA DO 

IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA FURNA, DE PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 3.555 DO RGI DE 

GUIRATINGA/MT, AVALIADA EM R$ 367 .000,00 (R$ 17.500,00 O HA). 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-43.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA ALVES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

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

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 30 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-58.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

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

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 30 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000782-38.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER REZENDE DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

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

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 30 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-11.2020.8.11.0035

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:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO (EXECUTADO)

ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (EXECUTADO)

 

Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme Portaria-Conjunta 

n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Vistos. 1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

parte autora não apresentou comprovante do recolhimento das custas 

processuais iniciais, porém, ainda não houve o decurso do prazo 

assinalado na Resolução nº 03, do TJMT/TP. 2. Desta feita, havendo o 

transcurso do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no parágrafo único 

do art. 46, da Resolução nº 03, do TJTM/TP, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, RECOLHER 

as custas e taxas judiciárias, sob pena de CANCELAMENTO e baixa na 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000746-93.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO RODRIGO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a autora para que adote as 

providências para seu prosseguimento, considerando que não foi possível 

dar cumprimento à liminar de busca e apreensão, conforme certificado 

pelo oficial de justiça, no prazo legal, sob pena de extinção. GERSON 

NUNES DOS SANTOS Gestor de Secretaria = Teletrabalho Obrigatório

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000617-88.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES SILVERIO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a autora para que adote as 

providências acerca de seu prosseguimento, considerando a certidão 

negativa de oficial de justiça, vez que não foi possível cumprir a liminar de 

busca e apreensão deferida, sob pena de extinção da demanda. GERSON 

NUNES DOS SANTOS Gestor de Secretaria - Teletrabalho Obrigatório

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37574 Nr: 311-78.2015.811.0035

 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: JUSCIMAR JOSE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, tendo em vista a duração e natureza do feito, o que 

faço com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se e expeça-se o 

necessário.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Havendo 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em 

seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37577 Nr: 313-48.2015.811.0035

 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 Bispo dos Santos, Francisca Maria de Castro 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, tendo em vista a duração e natureza do feito, o que 

faço com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se e expeça-se o 

necessário.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Havendo 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em 

seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37685 Nr: 362-89.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, tendo em vista a duração e natureza do feito, o que 

faço com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se e expeça-se o 

necessário.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Havendo 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em 

seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38604 Nr: 698-93.2015.811.0035

 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: Neuzita Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido inicial, para condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte autora 

NEUZITA BORGES DE SOUZA, o benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, desde a data do 

ajuizamento da ação (27/05/2015).Por conseguinte, EXTINGO o feito com 

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

Processo Civil.Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do 

caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada 

produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os 

requisitos legais. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários da postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 

fundamentação. Quanto às prestações vencidas a contar do requerimento 

administrativo (11/05/2015), 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.Devem ser compensados os valores eventualmente pagos a 

título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por 

lei (art. 124 da Lei 8.213/1991) após a data de início do benefício 

concedido nesta ação, bem como eventual prescrição.Ainda, condeno a 

Autarquia ao pagamento da verba honorária de 10% (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46407 Nr: 234-98.2017.811.0035

 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: Job Alves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de JOB 

ALVES FILHO, no valor correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, bem como, 

ao pagamento do 13º salário, desde a data do requerimento administrativo 

(25/09/2015). Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.II. Ainda, 

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

útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da 

parte autora, para que a sentença prolatada produza de imediato seus 

efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE 

com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – Agência de 
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Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados necessários do 

postulante, para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e 

vinte) dias, nos termos da fundamentação. IV. Quanto às prestações 

vencidas a contar do requerimento administrativo (25/09/2015), observado 

eventual prescrição e pagamentos do benefício por força de decisão 

judicial ou administrativamente, 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.V. Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento da verba 

honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 259-14.2017.811.0035

 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: Jerônimo Augustinho de Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à autora 

JERONIMO AUGUSTINHO DE BORGES, o benefício de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, desde a data do 

requerimento administrativo (23/01/2017). Por conseguinte, EXTINGO o 

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

de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46726 Nr: 390-86.2017.811.0035

 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 DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à autora 

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES, o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, 

acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), decorrente da necessidade 

de assistência permanente de outra pessoa, desde a data do 

requerimento administrativo (16/12/2016). Por conseguinte, EXTINGO o 

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

de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47063 Nr: 537-15.2017.811.0035

 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: Otalício Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder ao autor 

OTALICIO ALVES RODRIGUES, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA 

previdenciário, correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, de acordo com o art. 61 da Lei 8.213/91, desde a data da 

CESSAÇÃO do benefício (16/02/2016) e sua posterior CONVERSÃO em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, 

desde a data publicação desta sentença. Por conseguinte, EXTINGO o 

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

de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48742 Nr: 1358-19.2017.811.0035

 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: Terezinha Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à autora 

TEREZEINHA ALVES DA SILVA, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA 

previdenciário, correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, de acordo com o art. 61 da Lei 8.213/91, desde a data do 

requerimento administrativo (23/05/2015) e sua posterior CONVERSÃO em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, 

desde a data publicação desta sentença. Por conseguinte, EXTINGO o 

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

de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49441 Nr: 1786-98.2017.811.0035
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 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 ROSICLEIA RIBAMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a RESTABELECER à 

autora MARIA ROSICLEIA RIBAMAR DA SILVA, o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA previdenciário, correspondente a 91% (noventa e um 

por cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 61 da Lei 

8.213/91, desde a data da CESSAÇÃO do benefício (26/06/2013) e sua 

posterior CONVERSÃO em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, de 

acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, desde a data publicação desta 

sentença. Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários da postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49860 Nr: 2024-20.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Peres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de AUXÍLIO-DOENÇA, 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de EVA PERES DE OLIVEIRA, 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, 

de acordo com o art. 61 da Lei 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (04/10/2016), e cessará com a constatação de sua 

capacidade laborativa em atividade que lhe garanta subsistência, através 

de reavaliação periódica, ou pela conversão em aposentadoria por 

invalidez ou auxílio acidente de qualquer natureza (art. 62 da Lei 8.213/91 

c.c. art. 78 do Decreto 3.048/99), vedada a alta automática. Por 

conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.II. Ainda, face a 

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

processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da 

parte autora, para que a sentença prolatada produza de imediato seus 

efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE 

com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados necessários do 

postulante, para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e 

vinte) dias, nos termos da fundamentação. IV. Quanto às prestações 

vencidas a contar do requerimento administrativo (04/10/2016), observado 

eventuais pagamentos do benefício por força de decisão judicial ou pagos 

administrativamente, 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.V. Ainda, 

condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total apurado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49863 Nr: 2026-87.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a RESTABELECER à 

autora EVA APARECIDA PINTO, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA 

previdenciário, correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, de acordo com o art. 61 da Lei 8.213/91, desde a data da 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (08/10/2014) e sua posterior 

CONVERSÃO em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 

100% (cem por cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da 

Lei 8.213/91, desde a data publicação desta sentença. Por conseguinte, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I do Código de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários da postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. (..)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49884 Nr: 2038-04.2017.811.0035

 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: FRANCISCA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à autora 

FRANCISCA DE SOUZA BARBOSSA, o benefício de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, desde a data DO INÍCIO 

DA INCAPACIDADE APONTA PELO PERITO JUDICIAL (MARÇO/2017). Por 

conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51153 Nr: 2594-06.2017.811.0035

 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: IRACILDA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à autora 

IRACILDA MARIA MARTINS, o benefício de PENSÃO POR MORTE, nos 

moldes do art. 75 e seguintes da Lei 8.213/91, com abono de 13º salário, 

desde a data do indeferimento do requerimento administrativo 

(21/07/2016). Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53643 Nr: 241-56.2018.811.0035

 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: Jorceli Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à autora 

JORCELI SILVA RESENDE, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA 

previdenciário, correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, de acordo com o art. 61 da Lei 8.213/91, desde a data da 

CESSAÇÃO do benefício (20/01/2017) e sua posterior CONVERSÃO em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, 

desde a data publicação desta sentença. Por conseguinte, EXTINGO o 

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

de Processo Civil.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39898 Nr: 1187-33.2015.811.0035

 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: SENILDA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido inicial, para condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte autora 

SENILDA WEBER, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA previdenciário, 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, 

de acordo com o art. 61 da Lei 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (11/05/2015), e sua posterior conversão em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, 

desde a data de publicação desta sentença.Por conseguinte, EXTINGO o 

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

de Processo Civil.Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como 

do caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada 

produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os 

requisitos legais. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários da postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 

fundamentação. Quanto às prestações vencidas a contar do requerimento 

administrativo (11/05/2015), 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40023 Nr: 1248-88.2015.811.0035

 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: Idália Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, tendo em vista a duração e natureza do feito, o que faço com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando 

suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se e expeça-se o 

necessário.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Havendo 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em 

seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40869 Nr: 1599-61.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LUIZ DE REZENDE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito do autor ELIAS LUIZ DE REZENDE NETO, cujo valor mensal deverá 

ser calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 8.213/91, 

acrescido de décimo terceiro salário, desde a data do requerimento 

administrativo (03/10/2015), observada eventual prescrição quinquenal e 

compensados eventuais pagamentos de benefícios por força de decisão 

judicial ou pagos administrativamente. Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 
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do CPC), bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a 

sentença prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque 

preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia 

Federal, por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, com todos os dados necessários do postulante, para que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos 

da fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma 

só vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data 

do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47867 Nr: 881-93.2017.811.0035

 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: Walli Prante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, tendo em vista a duração e natureza do feito, o que faço com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando 

suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita.Tendo em vista a apresentação do laudo pericial, 

providencie a Serventia a requisição do pagamento dos honorários 

periciais pelo Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da 

Jurisdição Federal – AJG/JF, caso ainda não tenha sido 

requisitado.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Havendo 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em 

seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49446 Nr: 1790-38.2017.811.0035

 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: JOÃO BENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

JOÃO BENTO FERREIRA, no valor correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, 

bem como, ao pagamento do 13º salário, desde a data da cessação do 

benefício auxílio-doença, qual seja, 22/05/2017. Por conseguinte, EXTINGO 

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

Código de Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do direito e do 

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

bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença 

prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos 

os requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 

fundamentação. IV. Quanto às prestações vencidas a contar da 

CESSAÇÃO do benefício auxílio-doença (22/05/2017), observado 

eventuais pagamentos do benefício por força de decisão judicial ou pagos 

administrativamente, 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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39380 Nr: 990-78.2015.811.0035

 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: Izelman Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o 

mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a RESTABELECER o BENEFÍCIO 

DE AMPARO SOCIAL AO IDOSO, no valor de um salário-mínimo vigente, 

com eficácia retroativa à data da cessação do benefício (01/04/2015), 

ressalvando os valores pagos administrativamente e eventual prescrição. 

I.I DECLARAR a inexigibilidade dos valores exigidos pelo requerido a título 

de reembolso em virtude do cancelamento administrativo do referido 

benefício.II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais. 

III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do postulante, para que restabeleça/implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. 

IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 – 

Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data do vencimento de 

cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de juros de 0,5% ao 

mês(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62215 Nr: 683-85.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS, João 

Vitor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 Cumpre destacar que, nesta Comarca de Alto Garças/MT, ainda não foi 

constatada qualquer situação sintomática de contágio, nem mesmo na 

unidade prisional. E, caso fosse relatada qualquer situação neste sentido, 

os encarcerados receberiam tratamento médico, por meio do Sistema 

Único de Saúde municipal, como a grande maioria dos cidadãos 

alto-garcenses.Quanto ao argumento ventilado pela defesa, acerca da 

“superlotação” do estabelecimento prisional, é de conhecimento deste 

Juízo a transferência recente de 19 (dezenove) reeducandos para a 

unidade prisional de Rondonópolis/MT, de modo que o número de detidos, 

hoje, é inferior à sua capacidade.Ademais, verifica-se que um dos delitos 

aqui apurados é o previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV 

(recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II, do 

Código Penal, ou seja, praticado com violência à pessoa, não se 

subsumindo às hipóteses de reavaliação das prisões proposta pela 

Resolução n. 62/2020 do CNJ.Desta feita, em que pese o pedido da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 9 de 443



Defesa de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 

do CPP), como dito alhures, tais medidas não se mostram suficientes e 

adequadas ao caso concreto.No caso dos autos, verifico que razão 

assiste ao ilustre Presentante do Ministério Público, sendo incabível a 

revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à 

revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado -, que 

fica mantida em todos os seus fundamentos.Por tais fundamentos, com 

fulcro nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do CPP, MANTENHO a 

prisão preventiva anteriormente decretada e INDEFIRO o pleito formulado 

por ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS.Por fim, AGUARDE-SE a 

realização da audiência de instrução em continuação, designada à ref. 

169 dos autos.Ciência ao MPE e à Defesa Técnica. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59593 Nr: 2231-82.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: NILSON MULLER - ME, AGROPECUÁRIA AURORA 

LTDA- ME, Nilson Müller, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE BISKER - OAB:118681, ALFREDO ZUCCA 

NETO - OAB:154.694/SP, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES - 

OAB:10083, ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:10.917-A/MT, André Moraes 

Marques - OAB:234.938 SP, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, 

EVELYN CAVICHIOLI - OAB:411158, FELIPE GONÇALVES LOPES 

TABERNERO MARTINS - OAB:386630, Fernanda Neves Piva - 

OAB:356.170 SP, GUSTAVO ROSSETTO MENDES BATISTA - 

OAB:361043, IGOR FABRICIO MENEGUELLO - OAB:37741, Max Sivero 

Mantesso - OAB:200889, rafael nogueira fernandes - OAB:21503, 

RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB:14895, Rafaela Faccioni 

Corrêa Brenner - OAB:63.804/RS

 Nos termos do despacho(Ref.231), INTIMO os Recuperandos para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem, de todas as empresas 

constantes do polo ativo desta recuperação judicial, os balancetes 

mensais relativos ao ano de 2019, bem como balanço patrimonial e DRE, 

ambos de 2019; ainda, para que apresentem relatório contendo 

informações sobre as áreas de plantio, incluindo próprias e arrendadas, 

com respectivos relatórios de produção (produto ou serviço), bem como 

relação de empregos diretos contendo cargos e salários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63063 Nr: 940-13.2019.811.0035

 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: Banco do Brasil S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, 

THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Ribeiro da Silva 

Junior - OAB:5.222 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito com a finalidade deINTIMAR o 

Impugnado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do 

parecer da Administradora Judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-13.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIZON PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010015-13.2014.8.11.0035. REQUERENTE: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: VIZON PEREIRA DE ALMEIDA Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que decorreu o prazo da parte autora, sem que 

houvesse qualquer manifestação quanto à substituição processual do 

polo passivo, tendo em vista o óbito do reclamado, evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e cautelas de praxe. Decisão sujeita à 

homologação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito, ao qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO 

por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-06.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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 ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000810-06.2019.8.11.0035. REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES 

FERNANDES REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Reclamação proposta Alexandre Mendes 

Fernandes em face de Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda. Deixo de 

relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 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. 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. Pois bem. 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 a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II, do CPC. O reclamante alega que adquiriu junto a reclamada um 

aparelho de celular, pelo valor de R$ 1.699,00 (um mil seiscentos e 

noventa e nove reais), aduz o reclamante que na ocasião adquiriu 

juntamente um seguro de risco diverso da Assurant Seguradora S.A, 
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ofertado pela loja, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Relata o 

reclamante que na ocasião a vendedora não o informou, que caso 

necessitasse de utilizar o mesmo, seria necessário o pagamento da 

franquia. No entanto o reclamante necessitou de reparo no aparelho, e ao 

procurar a loja, lhe foi negado, e teve conhecimento que necessitava 

efetuar o pagamento da franquia. A reclamada, em sua contestação, alega 

que a contratação da garantia foi direto pela empresa Assurant 

Seguradoras S.A, sendo esta responsável pela venda do produto, aduz 

ainda ser incabível sua responsabilização, tendo em vista que só 

comercializa o produto. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: 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. 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). Verifica-se no caso em tela, que a reclamada juntou aos autos o 

contrato com a Seguradora, que encontra-se devidamente assinado pelo 

reclamante, não podendo o reclamante alegar desconhecimento do 

pagamento da franquia, bem como que o item L, abrange a exclusão do 

atendimento quando o segurado se recusar a efetuar o pagamento da 

franquia. Diante das provas produzidas pela parte reclamada, entendo que 

a razão não assiste ao reclamante. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e cautelas 

de estilo. Decisão sujeita à homologação da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, 

da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos 

efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-06.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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 ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000810-06.2019.8.11.0035. REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES 

FERNANDES REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Reclamação proposta Alexandre Mendes 

Fernandes em face de Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda. Deixo de 

relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 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. 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. Pois bem. 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 a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II, do CPC. O reclamante alega que adquiriu junto a reclamada um 

aparelho de celular, pelo valor de R$ 1.699,00 (um mil seiscentos e 

noventa e nove reais), aduz o reclamante que na ocasião adquiriu 

juntamente um seguro de risco diverso da Assurant Seguradora S.A, 

ofertado pela loja, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Relata o 

reclamante que na ocasião a vendedora não o informou, que caso 

necessitasse de utilizar o mesmo, seria necessário o pagamento da 

franquia. No entanto o reclamante necessitou de reparo no aparelho, e ao 

procurar a loja, lhe foi negado, e teve conhecimento que necessitava 

efetuar o pagamento da franquia. A reclamada, em sua contestação, alega 

que a contratação da garantia foi direto pela empresa Assurant 

Seguradoras S.A, sendo esta responsável pela venda do produto, aduz 

ainda ser incabível sua responsabilização, tendo em vista que só 

comercializa o produto. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: 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. 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). Verifica-se no caso em tela, que a reclamada juntou aos autos o 

contrato com a Seguradora, que encontra-se devidamente assinado pelo 

reclamante, não podendo o reclamante alegar desconhecimento do 

pagamento da franquia, bem como que o item L, abrange a exclusão do 

atendimento quando o segurado se recusar a efetuar o pagamento da 

franquia. Diante das provas produzidas pela parte reclamada, entendo que 

a razão não assiste ao reclamante. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e cautelas 

de estilo. Decisão sujeita à homologação da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, 

da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos 

efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-87.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000727-87.2019.8.11.0035. REQUERENTE: JOSE WILSON DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSÉ WILSON DA SILVA SANTOS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 

38, da Lei n. 9.099/1995. 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 examinar as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 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 a hipossuficiência do demandante em 

relação à parte requerida, sendo imprescindível a inversão para 
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possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova 

à parte autora , já que nega a existência de débitos 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 reclamante alega desconhecer o débito que resultou 

em sua negativação, e só teve o conhecimento através do sistema interno 

de uma loja, motivo pelo qual pleiteia inexistência do debito e indenização 

pelos transtornos sofridos. A parte Reclamada, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, pois as telas por ela colacionadas 

demonstram que o débito negativado provém da linha telefônica de 

titularidade do Reclamante. A Reclamada trouxe aos autos telas sistêmicas 

que informam diversos pagamentos realizados para aquela conta no 

período de abril/2018 a fevereiro de 2019. Ora, se houve pagamento, 

presume-se que houve contrato. Há, também, o registro de inadimplência 

da parte Reclamante, cuja soma das faturas corresponde ao valor 

negativado. Todos esses elementos demonstram a relação contratual 

entre as partes, bem como os débitos da parte Reclamante. 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, sem a assinatura do 

Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

parte Reclamante chegou a pagar faturas. Se pagou, é porque mantinha e 

manteve a relação contratual com a Reclamada. Nesse sentido: 

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO 

DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 346,42 

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – 

DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Em análise dos autos, nota-se que a parte Autora nega a 

relação jurídica com a Ré, logo, desconhece o débito que ensejou sua 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 346,42 

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Contudo, 

em análise dos autos, a Reclamada apresenta um farto histórico de 

utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito, em nome do autor, 

situação que afasta a alegada fraude, bem como o endereço constante 

nas faturas é exatamente o mesmo que o informado na inicial. Assim, 

resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes, razão 

pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando o dano 

moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos 

constantes na exordial. Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega 

na inicial que não possui nenhum débito com a recorrida, mas não juntou 

nenhum comprovante de pagamento. Contudo, na impugnação a parte 

autora alega a ausência de demonstração de contratação, ou seja, a parte 

autora altera a versão dos fatos. Litigância de má-fé mantida e que não 

pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da gratuidade de 

justiça, já que se trata de aplicação de penalidade à parte que alterou a 

verdade em Juízo. Manutenção da sentença de improcedência pelos seus 

próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (PATRICIA CENI 

DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2018, Publicado 

no DJE 25/10/2018). 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. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, diante da ausência de prova de 

regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, entendo 

pela improcedência. Ante o exposto, opino pela improcedência da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, procedam 

ao arquivamento com as baixas e cautelas de praxe. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000727-87.2019.8.11.0035. REQUERENTE: JOSE WILSON DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSÉ WILSON DA SILVA SANTOS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 

38, da Lei n. 9.099/1995. 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 examinar as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 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 a hipossuficiência do demandante em 

relação à parte requerida, sendo imprescindível a inversão para 

possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova 

à parte autora , já que nega a existência de débitos 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 
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- 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 reclamante alega desconhecer o débito que resultou 

em sua negativação, e só teve o conhecimento através do sistema interno 

de uma loja, motivo pelo qual pleiteia inexistência do debito e indenização 

pelos transtornos sofridos. A parte Reclamada, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, pois as telas por ela colacionadas 

demonstram que o débito negativado provém da linha telefônica de 

titularidade do Reclamante. A Reclamada trouxe aos autos telas sistêmicas 

que informam diversos pagamentos realizados para aquela conta no 

período de abril/2018 a fevereiro de 2019. Ora, se houve pagamento, 

presume-se que houve contrato. Há, também, o registro de inadimplência 

da parte Reclamante, cuja soma das faturas corresponde ao valor 

negativado. Todos esses elementos demonstram a relação contratual 

entre as partes, bem como os débitos da parte Reclamante. 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, sem a assinatura do 

Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

parte Reclamante chegou a pagar faturas. Se pagou, é porque mantinha e 

manteve a relação contratual com a Reclamada. Nesse sentido: 

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO 

DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 346,42 

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – 

DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Em análise dos autos, nota-se que a parte Autora nega a 

relação jurídica com a Ré, logo, desconhece o débito que ensejou sua 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 346,42 

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Contudo, 

em análise dos autos, a Reclamada apresenta um farto histórico de 

utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito, em nome do autor, 

situação que afasta a alegada fraude, bem como o endereço constante 

nas faturas é exatamente o mesmo que o informado na inicial. Assim, 

resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes, razão 

pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando o dano 

moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos 

constantes na exordial. Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega 

na inicial que não possui nenhum débito com a recorrida, mas não juntou 

nenhum comprovante de pagamento. Contudo, na impugnação a parte 

autora alega a ausência de demonstração de contratação, ou seja, a parte 

autora altera a versão dos fatos. Litigância de má-fé mantida e que não 

pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da gratuidade de 

justiça, já que se trata de aplicação de penalidade à parte que alterou a 

verdade em Juízo. Manutenção da sentença de improcedência pelos seus 

próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (PATRICIA CENI 

DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2018, Publicado 

no DJE 25/10/2018). 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. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, diante da ausência de prova de 

regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, entendo 

pela improcedência. Ante o exposto, opino pela improcedência da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, procedam 

ao arquivamento com as baixas e cautelas de praxe. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000447-19.2019.8.11.0035. REQUERENTE: LUCILENE COSTA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. 

PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS A 

presente preliminar de ausência de presunção absoluta dos fatos não 

está elencada nas hipóteses previstas nos incisos do art. 337 do Código 

de Processo Civil. Ademais, a análise sobre a aplicação dos efeitos da 

revelia ao caso concreto deve ser feito no mérito e não em sede preliminar 

como fora abordado pela parte reclamada, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar suscitada. Pois bem. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por LUCILENE COSTA FERREIRA contra TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Fundamento e decido Alega a reclamante que está sendo 

cobrada por um débito no valor de R$ 224,28 (duzentos e vinte e quatro 

reais e vinte e oito centavos), bem com a negativação de seu nome na 

data de 06 de abril de 2015, alega a reclamante desconhecer a 

negativação, pois não solicitou serviço ou produto que ocasionasse a 

cobrança, sendo esta indevida, por motivos a reclamante requer 

indenização por danos morais pelos danos suportados. Em contestação a 

reclamada alega que a reclamante habilitou linha telefônica que ocasionou 

a emissão de faturas mensais, alega ainda que a reclamante efetuou o 

pagamento das faturas, e sem qualquer justificativa deixou de fazê-lo 

sendo gerado o débito. 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 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. 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 assertivas representam fatos 
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extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Patente a falha na 

prestação de serviços o que gerou danos ao reclamante, dada a 

impossibilidade de que seja a parte autora responsabilizada pelo que 

ocorreu, eis que reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse a inexistência do dever de indenizar. In casu, competia à 

parte Ré provar a negativação era devida, ônus do qual não se 

desincumbiu, eis que apresentou apenas telas sistêmicas o que não gera 

presunção absoluta. DANOS MORAIS Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais há que ser acolhido. Tem-se que a negativação de 

forma indevida enseja a condenação da Ré em danos morais. O art. 186 

do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito 

cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. 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). DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: DECLARAR 

a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio, de valor de R$ 224,28 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e 

oito centavos). CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a 

partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Oficie-se o SERASA/SPC 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Publique-se Intimem-se. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido no prazo de cinco dias, procedam ao arquivamento com 

as cautelas de praxe. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO 

por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000447-19.2019.8.11.0035. REQUERENTE: LUCILENE COSTA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. 

PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS A 

presente preliminar de ausência de presunção absoluta dos fatos não 

está elencada nas hipóteses previstas nos incisos do art. 337 do Código 

de Processo Civil. Ademais, a análise sobre a aplicação dos efeitos da 

revelia ao caso concreto deve ser feito no mérito e não em sede preliminar 

como fora abordado pela parte reclamada, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar suscitada. Pois bem. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por LUCILENE COSTA FERREIRA contra TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Fundamento e decido Alega a reclamante que está sendo 

cobrada por um débito no valor de R$ 224,28 (duzentos e vinte e quatro 

reais e vinte e oito centavos), bem com a negativação de seu nome na 

data de 06 de abril de 2015, alega a reclamante desconhecer a 

negativação, pois não solicitou serviço ou produto que ocasionasse a 

cobrança, sendo esta indevida, por motivos a reclamante requer 

indenização por danos morais pelos danos suportados. Em contestação a 

reclamada alega que a reclamante habilitou linha telefônica que ocasionou 

a emissão de faturas mensais, alega ainda que a reclamante efetuou o 

pagamento das faturas, e sem qualquer justificativa deixou de fazê-lo 

sendo gerado o débito. 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 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. 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 assertivas representam fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Patente a falha na 

prestação de serviços o que gerou danos ao reclamante, dada a 

impossibilidade de que seja a parte autora responsabilizada pelo que 

ocorreu, eis que reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse a inexistência do dever de indenizar. In casu, competia à 

parte Ré provar a negativação era devida, ônus do qual não se 

desincumbiu, eis que apresentou apenas telas sistêmicas o que não gera 

presunção absoluta. DANOS MORAIS Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais há que ser acolhido. Tem-se que a negativação de 

forma indevida enseja a condenação da Ré em danos morais. O art. 186 

do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito 

cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 14 de 443



moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. 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). DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: DECLARAR 

a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio, de valor de R$ 224,28 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e 

oito centavos). CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a 

partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Oficie-se o SERASA/SPC 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Publique-se Intimem-se. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido no prazo de cinco dias, procedam ao arquivamento com 

as cautelas de praxe. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO 

por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-17.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CHRISTINA PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000570-17.2019.8.11.0035. REQUERENTE: MICHELLE CHRISTINA PFEIFER 

REQUERIDO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS 

LTDA. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c com pedido de 

indenização por danos morais com antecipação de tutela proposta por 

MICHELLE CHRISTINA PFEIFER em face de FACULDADES 

METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, diante de suposta 

inexistência de débito, e inclusão indevida no SERASA. Fundamento e 

decido. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições 

maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; 

portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade dos fatos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do CPC. Aduz a reclamante que foi vítima de 

simulação de contrato, sem sua anuência, informa a reclamante que 

participou tão somente de vestibular junto a reclamada, no entanto ao 

tomar conhecimento que o curso só existiria na modalidade presencial, e 

não online a reclamante desistiu de ingressar. Relata a reclamante que não 

foi firmado em nenhum momento matricula ou contrato com a reclamada. 

Em contestação a reclamada alega não ter cometido nenhum ilícito, que no 

ato da matricula evidenciou que a reclamante manifestou vontade 

expressa de contratar o referido serviço. Pois bem. Em que pese a 

alegações da parte reclamada, a mesma não juntou aos autos nenhum 

documento que comprovasse a licitude de seu ato, alega existir matricula 

da reclamante, no entanto não faz prova de suas alegações, verifica-se 

que não há comprovação da relação jurídica que aduz existir a reclamada, 

não há matricula, contrato assinado, nada que a evidencie. Dessa forma, 

deve responder pelos danos provocados à parte reclamante, a teor do 

disposto no art. 389, do CC, e do Código de Defesa do Consumidor, em 

seu art. 6º, inciso VI. 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 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Ademais, 

nota-se que a parte reclamada não 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), como caso 

fortuito, força maior ou culpa da vítima. 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. 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 parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido inicial para: 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

8.000,00 (oito 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. DECLARAR, a inexistência de 

contrato de prestação de serviços educacionais. DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, ou seja de R$ 359,10 (trezentos e cinquenta e nove reais e dez 

centavos), sendo informante: FMU e Faculdades Metropolitanas Unidas 

Associação Educacional, com número de contrato: 0000000000171070. 

Oficie-se o SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo de cinco dias, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, 

da Lei nº 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-17.2019.8.11.0035
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Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CHRISTINA PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000570-17.2019.8.11.0035. REQUERENTE: MICHELLE CHRISTINA PFEIFER 

REQUERIDO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS 

LTDA. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c com pedido de 

indenização por danos morais com antecipação de tutela proposta por 

MICHELLE CHRISTINA PFEIFER em face de FACULDADES 

METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, diante de suposta 

inexistência de débito, e inclusão indevida no SERASA. Fundamento e 

decido. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições 

maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; 

portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade dos fatos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do CPC. Aduz a reclamante que foi vítima de 

simulação de contrato, sem sua anuência, informa a reclamante que 

participou tão somente de vestibular junto a reclamada, no entanto ao 

tomar conhecimento que o curso só existiria na modalidade presencial, e 

não online a reclamante desistiu de ingressar. Relata a reclamante que não 

foi firmado em nenhum momento matricula ou contrato com a reclamada. 

Em contestação a reclamada alega não ter cometido nenhum ilícito, que no 

ato da matricula evidenciou que a reclamante manifestou vontade 

expressa de contratar o referido serviço. Pois bem. Em que pese a 

alegações da parte reclamada, a mesma não juntou aos autos nenhum 

documento que comprovasse a licitude de seu ato, alega existir matricula 

da reclamante, no entanto não faz prova de suas alegações, verifica-se 

que não há comprovação da relação jurídica que aduz existir a reclamada, 

não há matricula, contrato assinado, nada que a evidencie. Dessa forma, 

deve responder pelos danos provocados à parte reclamante, a teor do 

disposto no art. 389, do CC, e do Código de Defesa do Consumidor, em 

seu art. 6º, inciso VI. 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 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Ademais, 

nota-se que a parte reclamada não 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), como caso 

fortuito, força maior ou culpa da vítima. 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. 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 parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido inicial para: 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

8.000,00 (oito 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. DECLARAR, a inexistência de 

contrato de prestação de serviços educacionais. DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, ou seja de R$ 359,10 (trezentos e cinquenta e nove reais e dez 

centavos), sendo informante: FMU e Faculdades Metropolitanas Unidas 

Associação Educacional, com número de contrato: 0000000000171070. 

Oficie-se o SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo de cinco dias, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, 

da Lei nº 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-11.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA LUCINDA NOGUEIRA BARRETO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES OAB - MT20968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000163-11.2019.8.11.0035. INTERESSADO: AGDA LUCINDA NOGUEIRA 

BARRETO DE MORAES REQUERIDO: SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES 

Vistos, etc. Consigno que 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. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por AGDA LICINDA NOGUEIRA 

BARRETO DO MORAES contra SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES 

objetivando indenização por danos materiais e morais. Relata a reclamante 

meados de dezembro de 2018, decidiu melhorar o muro que divide sua 

propriedade com a reclamada, no entanto a reclamada não satisfeita, e 

sob gritos e xingamentos quebrou parte do muro construído pela 

reclamante. Alega a reclamante que no mês de janeiro do ano de 2019, 

decidiu reconstruir parte do muro danificada pela reclamada, e mais uma 

vez na tarde do dia 07 de janeiro de 2019, a reclamada quebrou o muro, 

por todo o exposto a reclamante requer da reclamada ser indenizada 
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pelos danos materiais e morais sofridos. Contestando a inicial a 

Reclamada alega irregularidade da construção da reclamante, bem como 

desprovida de projeto técnico, alega ainda não ter sido submetida a 

aprovação do município, para fins de alvará de construção, bem como 

alega inexistência de ato ilícito praticado pela reclamada. Em impugnação a 

reclamante, impugna todos os fatos apresentados pela reclamada. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Vê-se 

dos autos que a pretensão do Autor merece guarida. Contestando a inicial 

a parte ré não carreou aos autos documentos que comprova a licitude de 

seus atos. Assim, tem-se que a reclamada não se desincumbiu do seu 

ônus probatório, de modo que diante dos documentos carreados aos 

autos pela reclamante há que se reconhecer que a conduta da reclamada 

foi ilícita. No que tange à indenização por danos morais vê-se que deve 

ser deferida. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do mesmo Codex dispõe: “Aquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela reclamada, surge o seu dever 

de indenizar. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo 

moral que o fato acarretou. Assim, caminho outro não há se não o da 

procedência parcial do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

e em consonância com o art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

e em consequência: 1) CONDENO a parte Ré ao pagamento do importe de 

R$219,99 ( duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) de 

indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês contados da citação; 2) CONDENO a parte Ré ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há 

de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta 

data (súmula 362 do STJ). Extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Quanto ao pedido contraposto, deixo de acolhê-lo conforme 

fundamentação já exposta. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-11.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA LUCINDA NOGUEIRA BARRETO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES OAB - MT20968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000163-11.2019.8.11.0035. INTERESSADO: AGDA LUCINDA NOGUEIRA 

BARRETO DE MORAES REQUERIDO: SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES 

Vistos, etc. Consigno que 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. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por AGDA LICINDA NOGUEIRA 

BARRETO DO MORAES contra SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES 

objetivando indenização por danos materiais e morais. Relata a reclamante 

meados de dezembro de 2018, decidiu melhorar o muro que divide sua 

propriedade com a reclamada, no entanto a reclamada não satisfeita, e 

sob gritos e xingamentos quebrou parte do muro construído pela 

reclamante. Alega a reclamante que no mês de janeiro do ano de 2019, 

decidiu reconstruir parte do muro danificada pela reclamada, e mais uma 

vez na tarde do dia 07 de janeiro de 2019, a reclamada quebrou o muro, 

por todo o exposto a reclamante requer da reclamada ser indenizada 

pelos danos materiais e morais sofridos. Contestando a inicial a 

Reclamada alega irregularidade da construção da reclamante, bem como 

desprovida de projeto técnico, alega ainda não ter sido submetida a 

aprovação do município, para fins de alvará de construção, bem como 

alega inexistência de ato ilícito praticado pela reclamada. Em impugnação a 

reclamante, impugna todos os fatos apresentados pela reclamada. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Vê-se 

dos autos que a pretensão do Autor merece guarida. Contestando a inicial 

a parte ré não carreou aos autos documentos que comprova a licitude de 

seus atos. Assim, tem-se que a reclamada não se desincumbiu do seu 

ônus probatório, de modo que diante dos documentos carreados aos 

autos pela reclamante há que se reconhecer que a conduta da reclamada 

foi ilícita. No que tange à indenização por danos morais vê-se que deve 

ser deferida. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do mesmo Codex dispõe: “Aquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela reclamada, surge o seu dever 

de indenizar. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo 

moral que o fato acarretou. Assim, caminho outro não há se não o da 

procedência parcial do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

e em consonância com o art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

e em consequência: 1) CONDENO a parte Ré ao pagamento do importe de 

R$219,99 ( duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) de 

indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês contados da citação; 2) CONDENO a parte Ré ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há 

de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta 

data (súmula 362 do STJ). Extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Quanto ao pedido contraposto, deixo de acolhê-lo conforme 

fundamentação já exposta. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-32.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FRANCISCO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010145-32.2016.8.11.0035. REQUERENTE: SERGIO FRANCISCO SALES 

REQUERIDO: MOTO CAMPO LTDA Vistos etc. Ante a notícia de 

cumprimento da obrigação, e a ausência de manifestação da parte 

requerente para informar os dados bancários para expedição do alvará ID 

27819444, 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. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte credora e 

proceda-se ao arquivamento, com as baixas e cautelas de estilo. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-32.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FRANCISCO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010145-32.2016.8.11.0035. REQUERENTE: SERGIO FRANCISCO SALES 

REQUERIDO: MOTO CAMPO LTDA Vistos etc. Ante a notícia de 

cumprimento da obrigação, e a ausência de manifestação da parte 

requerente para informar os dados bancários para expedição do alvará ID 

27819444, 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. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte credora e 

proceda-se ao arquivamento, com as baixas e cautelas de estilo. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-68.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE FREITAS MORAES (REQUERENTE)
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FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010033-68.2013.8.11.0035. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

FREITAS MORAES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA Tratando-se de dano 

decorrente de uma relação de consumo, a vítima tem prazo de até 5 anos 

mover ação, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Indefiro a preliminar. Noticia a parte Reclamante que é cliente 

da reclamada, contrato 500.126.123-2, possuindo plano de R$ 121,36 

(cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos), contudo começou a 

receber ligações da reclamada que buscava melhorar o plano, o que foi 

negado pela reclamante. Alega a Reclamante que em janeiro de 2013, foi 

realizada a alteração contratual, sem a anuência da autora, passando a 

ser cobrado o valor de R$ 257,62 ( duzentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e dois centavos), aduz a reclamante ter iniciado um martírio em 

busca de voltar para seu plano, e após varias tentativas de solução, a 

reclamada suspendeu o fornecimento dos serviços por falta de 

pagamento, razão pela qual a reclamante pleiteia a declaratória de 

inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. Em 

contestação a reclamada alega legitimidade da cobrança, bem como 

informa que não foi encontrado nenhum erro sistêmico que pudesse 

efetuar as cobranças indevidamente . Em impugnação a reclamante 

impugnou os fatos alegados pela reclamada. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. 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 outra(s) anotação(ões) junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, é(são) superveniente(s) à(s) discutida(s) 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 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

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 art. 344 c.c. 

art. 487, I, ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para: DETERMINAR o refaturamento das faturas em aberto, sendo 

determinante os limites do plano anterior, qual seja R$121,36 ( cento e 

vinte um reais e trinta e três centavos). CONDENAR a Reclamada a pagar 
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o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação 

válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo de 

cinco dias, arquive-se, com as cautelas de praxe. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-68.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE FREITAS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010033-68.2013.8.11.0035. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

FREITAS MORAES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA Tratando-se de dano 

decorrente de uma relação de consumo, a vítima tem prazo de até 5 anos 

mover ação, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Indefiro a preliminar. Noticia a parte Reclamante que é cliente 

da reclamada, contrato 500.126.123-2, possuindo plano de R$ 121,36 

(cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos), contudo começou a 

receber ligações da reclamada que buscava melhorar o plano, o que foi 

negado pela reclamante. Alega a Reclamante que em janeiro de 2013, foi 

realizada a alteração contratual, sem a anuência da autora, passando a 

ser cobrado o valor de R$ 257,62 ( duzentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e dois centavos), aduz a reclamante ter iniciado um martírio em 

busca de voltar para seu plano, e após varias tentativas de solução, a 

reclamada suspendeu o fornecimento dos serviços por falta de 

pagamento, razão pela qual a reclamante pleiteia a declaratória de 

inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. Em 

contestação a reclamada alega legitimidade da cobrança, bem como 

informa que não foi encontrado nenhum erro sistêmico que pudesse 

efetuar as cobranças indevidamente . Em impugnação a reclamante 

impugnou os fatos alegados pela reclamada. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. 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 outra(s) anotação(ões) junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, é(são) superveniente(s) à(s) discutida(s) 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 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

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 art. 344 c.c. 

art. 487, I, ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para: DETERMINAR o refaturamento das faturas em aberto, sendo 

determinante os limites do plano anterior, qual seja R$121,36 ( cento e 

vinte um reais e trinta e três centavos). CONDENAR a Reclamada a pagar 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação 

válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo de 

cinco dias, arquive-se, com as cautelas de praxe. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-88.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES OAB - RJ179488 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Diante do que consta nos autos, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado pelas partes no ID 21386350 para que produza seus regulares 

efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial com eficácia de sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do CPC. Considerando que as partes 

renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, após, 

com as cautelas de praxe, procedam ao arquivamento dos autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-88.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES OAB - RJ179488 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Diante do que consta nos autos, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado pelas partes no ID 21386350 para que produza seus regulares 

efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial com eficácia de sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do CPC. Considerando que as partes 

renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, após, 

com as cautelas de praxe, procedam ao arquivamento dos autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000393-76.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. M. (EXEQUENTE)

J. L. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

BIANCA SILVA MUNIZ OAB - 050.492.831-75 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. U. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, ante o decurso do prazo sem 

informação de pagamento nos autos, que serve a presente para intimar a 

parte exequente, por meio de seu defensor, para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 30 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50451 Nr: 2134-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robison Junio Alves dos Santos, Fábio Mauri 

Garbúgio, Aparecido Gonçalves, Rudimar José Lang, Carlos Eduardo de 

Paula, Deise Juliana Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS VICENTE MUSA ABED 

- OAB:22668/MT

 ANTE O EXPOSTO: a) REJEITO a ação em relação aos indiciados 

Aparecido Gonçalves, Carlos Eduardo de Paulo, Rudimar José Lang e 

Deise Juliana Coelho de Oliveira, com base no art. 17, § 8º, da LIA, por 

inadequação da via eleita;b) RECEBO a inicial em relação aos indiciados 

Fábio Mauri Garbúgio e Robison Junio Alves dos Santos.Por 

consequência, determino:a) A EXCLUSÃO do nome dos indiciados 

Aparecido Gonçalves, Carlos Eduardo de Paulo, Rudimar José Lang e 

Deise Juliana Coelho de Oliveira do polo passivo da ação.b) A INTIMAÇÃO, 

via DJe, dos réus Fábio Mauri Garbúgio e Robison Junio Alves dos Santos 

para que apresentem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. c) A 

CITAÇÃO do Município de Alto Taquari/MT dos termos da presente ação, 

consignando que poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar 

ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a 

juízo do seu representante legal ou dirigente. (Art. 17, § 3º, da Lei 

8.429/92 c/c Art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/65)Intimem-se as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000359-67.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO BUSATO OAB - PR07680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONDINA DE QUEIROZ RAMPAZZO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA PICOLI OAB - 970.132.189-87 (PROCURADOR)

CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO OAB - 016.654.859-65 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000359-67.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS RAMPAZZO, JOSE CARLOS RAMPAZZO, ONDINA DE QUEIROZ 

RAMPAZZO, WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO PROCURADOR: 

GIOVANA PICOLI, CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO INTIME-SE a parte 

autora, via DJE, para que recolha as custa e taxas judiciais, sob pena de 

devolução da presente missiva. ALTO TAQUARI, 27 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000405-90.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MASSON FERNANDES (REU)

MICHEL LUCAS ROCHA SOUZA (REU)

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

MARY MAGDA QUEIROZ DIAS OAB - MT22109/O (ADVOGADO(A))

NAYANE NEGRAO DENARDI OAB - MT26951/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000405-90.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO, JOAO PAULO MASSON FERNANDES, MICHEL LUCAS ROCHA 

SOUZA O Ministério Público Estadual ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de Fábio Mauri 

Garbúgio, João Paulo Masson Fernandes e Michel Lucas Rocha Souza, 

alegando que o primeiro indiciado, na condição de prefeito municipal, 

nomeou o último indiciado para exercer o cargo em comissão de chefe da 

Vigilância Sanitária Municipal, apesar de não ser servidor efetivo do 

quadro daquele órgão, mas por ser amigo pessoal do prefeito e para fazer 

a vontade do gestor. Alegou ainda que após a nomeação do indiciado 

Michel a função dos fiscais da vigilância sanitária foi dificultada, devido à 

atuação escusa do seu chefe, sob ordem do prefeito Fábio e do 

Secretário de Administração João Paulo. Afirmou que o prefeito tem se 

utilizado do aparato público fiscalizatório para agradar seus simpatizantes 

ou para perseguir seus opositores, trazendo insegurança aos 

comerciantes que de uma forma ou de outra têm alguma desavença com 

ele. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a 

indisponibilidade de bens e afastamento cautelar dos indiciados. No mérito, 
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requereu o reconhecimento da prática de atos de improbidade, com 

imposição das penas previstas no artigo 12 da LIA ao indiciado. A inicial 

veio instruída com documentos e mídia digital. A tutela de urgência foi 

indeferida. Os indiciados foram citados e apresentaram contestação por 

escrito, alegando preliminares e requerendo a improcedência dos pedidos. 

O Ministério Público interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a 

decisão que indeferiu a tutela de urgência, e manifestou-se pelo 

recebimento da inicial. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, com relação 

ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público (ID 24889255) 

mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. A seu 

turno, analisando as preliminares suscitadas nas contestações pelos 

indiciados, observo que todas elas se referem à negativa de participação 

e/ou não ocorrência das condutas narradas pelo Ministério Público na 

inicial, o que depende de dilação probatória. Por isso, todos os argumentos 

levantados sob o rótulo de preliminares são na realidade matérias de 

mérito e serão analisadas depois da instrução processual, em sede de 

cognição exauriente. Aliás, a petição inicial é clara e bem definida, pois 

acusa os indiciados de conluio na nomeação do chefe da vigilância 

sanitária local, com intuito de satisfazer interesses pessoais ou de 

terceiros, cabendo ao órgão acusador o ônus probatório das suas 

imputações. No mérito, em relação ao recebimento da inicial, de acordo 

com o § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, recebida a manifestação, o 

juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, 

se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. A “contrario sensu”, não sendo o 

caso de rejeição, o juiz receberá a inicial. Hugo Nigro Mazzilli ensina que: 

“Para o ajuizamento da ação de improbidade, não se exige prova 

pré-constituída; bastam indícios de autoria e materialidade; caberá à 

instrução, sob as garantias do contraditório, fornecer ou não as provas 

necessárias.” (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 21ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. pg. 204) Logo, havendo indícios de cometimento de 

atos previstos na referida lei, a petição inicial deve ser recebida, mesmo 

porque, nesta fase inicial prevalece o princípio do “in dubio pro societate”. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

QUE NÃO ATACADA, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO 

AGRAVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AFRONTA AO ART. 535 DO 

CPC/1973. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. 

RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é 

suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 

improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, 

em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013). 3. A decisão que recebe 

a petição inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva 

prática de ato de improbidade administrativa, mas apenas fase inicial de 

todo o deslinde probatório da demanda, motivo pelo qual não se exige, 

nesta etapa, a demonstração cabal dos fatos narrados na petição inicial. 

4. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de 

que "não há ausência de fundamentação a postergação para sentença 

final da análise da matéria de mérito" (AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2016). 5. Havendo 

indícios bastantes da existência do ato ímprobo historiado pelo Parquet 

autor, o encaminhamento judicial deverá operar em favor do 

prosseguimento da demanda, exatamente para se oportunizar a ampla 

produção probatória, tão necessária ao pleno e efetivo convencimento do 

julgador. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido. (STJ – AgInt no AREsp 858.446/MG, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)” 

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

– improbidade ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO 

RECORRIDA – NULIDADE NA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL 

AFASTADA – MATÉRIA DE MÉRITO – recebimento DA inicial – REQUISITOS 

EXIGIDOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO 

ÍMPROBO – recebimento DA inicial – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar em 

nulidade da decisão, quando o magistrado consigna somente a existência 

de elementos necessários para o recebimento da exordial da ação civil 

pública, deixando para analisar a tese dos requeridos com a instrução e 

julgamento. Havendo indícios da prática de ato ímprobo, o recebimento da 

inicial é medida impositiva. (...) (TJMT – MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018)” No caso em tela, os documentos juntados 

aos autos, somados às declarações colhidas na fase inquisitorial, 

representam indícios suficientes da prática de ato contrário aos princípios 

da administração pública, o que já basta para o recebimento da ação. 

ANTE O EXPOSTO, recebo a inicial. Cite-se o Município de Alto Taquari/MT 

dos termos da presente ação, consignando que poderá abster-se de 

contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se 

afigure útil ao interesse público, a juízo do seu representante legal ou 

dirigente. (Art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92 c/c Art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/65) 

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificaram as provas que ainda pretendem produzir. Intimem-se. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000352-12.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA TEODORO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA DORNAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000352-12.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: LUANA TEODORO MARTINS REQUERIDO: LUCAS DA 

SILVA DORNAS LUANA TEODORO MARTINS DORNAS ingressou com 

AÇÃO DE DIVÓRCIO em face de LUCAS DA SILVA DORNAS alegando que 

contraiu núpcias com o réu em 10/08/2018, porém, atualmente estão 

separados sem possibilidade de reconciliação. Alegou ainda que durante a 

união não tiveram filhos nem adquiriram bens. Ao final requereu a 

decretação do divórcio do casal, retornando a usar o seu nome de 

solteira. O réu foi citado pessoalmente e não contestou o pedido nem 

compareceu na audiência de conciliação. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, ressalto que considerando a publicação da Emenda 

Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, suprimindo o requisito de 

prévia separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada 

separação de fato por mais de 02 (dois) anos para a decretação do 

divórcio, deixou de existir em nosso ordenamento jurídico o requisito 

temporal como condição para a dissolução do vínculo conjugal pelo 

divórcio. Logo, o deslinde da presente ação não depende de instrução 

probatória, pelo que conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. O divórcio tem como principal efeito por termo ao 

casamento, dissolvendo o vínculo conjugal (CC, art. 1571, IV). No caso 

vertente, o vínculo matrimonial está consubstanciado na Certidão de 

Casamento juntada na inicial. Por sua vez, a extinção desse vínculo é 

direito potestativo da autora, isto é, independe da vontade do outro 

cônjuge e também dispensa qualquer outro requisito, conforme visto 

acima. Não tiveram filhos nem adquiriram bens. ANTE O EXPOSTO, julgo 

procedente o pedido para decretar o DIVÓRCIO do casal, ficando extinto o 

vínculo matrimonial, o que faço com fulcro no art. 226, § 6º, da CF e no art. 

1571, IV, do CC. A autora voltará a usar o nome de solteira, ou seja, Luana 

Teodoro Martins. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, 

ficando a exigência suspensa por ser presumidamente pobre. Arbitro 

honorários advocatícios aos advogados nomeados para representar a 

parte autora no importe equivalente a 2 (DUAS) URH’s para cada um, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as 

respectivas certidões. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil. Em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P.I. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-21.2020.8.11.0092
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Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 

482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da 

Justiça - CNGC, ante a tempestividade dos Embargos à Execução juntado 

aos autos, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar 

a parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Alto Taquari - MT, 

27 de março de 2020. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário do 

Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60216 Nr: 1471-49.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE MARTINS 

ALVAREZ - OAB:27303/O

 Vistos.

Tendo em vista que foi regularizado o “botão do pânico” utilizado pela 

vítima, perde-se o objeto do requerimento formulado pelo réu às fls. 

374/376 no sentido de ser revogada a medida cautelar de monitoramento 

eletrônico ao réu.

Outrossim, o requerimento formulado pelo acusado, no sentido de intimar a 

vítima para que não entre em contato com o agressor não merece 

acolhimento. A uma porque busca o réu subverter as medidas cautelares 

diversas da prisão impostas em seu desfavor e manter-se livre 

provisoriamente sem nenhum ônus em contrapartida. A duas porque não 

há nenhuma robustez em sua alegação, já que um mero print da tela de 

seu suposto celular não comprova que a vítima tenha ligado para o réu, 

considerando que tal “prova” pode ser facilmente manipulada.

Notifique-se o Ministério Público para apresentar suas alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias e, após, intime-se a defesa, também no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos para julgamento.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001044-76.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ENILZA FERREIRA DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para manifestar em 

continuidade ao feito, tendo em vista ter decorrido o prazo de suspensão 

requerido outrora.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55675 Nr: 506-88.2014.811.0038

 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: Leila de Oliveira Gregorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da petição juntada aos 

autos na presente data, ref. 7.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-38.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000956-38.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ISAEL GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como 

partes ISAEL GOMES DE SOUZA e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que 

aquela, ora parte autora/reclamante, deixou de comparecer na audiência 

para a qual foi intimada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante ISAEL 

GOMES DE SOUZA no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais – Enunciado n. 28 do FONAJE - “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas”. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, arts. 2º e 19 -, salvo se tiver advogado constituído. 

Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 – e na hipótese 

de não estar isenta a parte sucumbente, intime-a para 

recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para inscrição 

na dívida ativa, protesto e anotação na margem da distribuição/sistema 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 22 de 443



para que, diante de eventual solicitação de certidão, possa constar a 

referência formal – art. 467, caput, da CNGC. Por fim, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas, uma vez que “Se a baixa não for realizada por falta de 

pagamento de custas correspondentes, o fato, certificado nos autos, na 

forma do art. 467, da CNGC, não impedirá o arquivamento” - CNGC, art. 

1.174. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de fevereiro de 2020 - 

08:56:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-38.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000956-38.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ISAEL GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como 

partes ISAEL GOMES DE SOUZA e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que 

aquela, ora parte autora/reclamante, deixou de comparecer na audiência 

para a qual foi intimada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante ISAEL 

GOMES DE SOUZA no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais – Enunciado n. 28 do FONAJE - “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas”. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, arts. 2º e 19 -, salvo se tiver advogado constituído. 

Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 – e na hipótese 

de não estar isenta a parte sucumbente, intime-a para 

recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para inscrição 

na dívida ativa, protesto e anotação na margem da distribuição/sistema 

para que, diante de eventual solicitação de certidão, possa constar a 

referência formal – art. 467, caput, da CNGC. Por fim, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas, uma vez que “Se a baixa não for realizada por falta de 

pagamento de custas correspondentes, o fato, certificado nos autos, na 

forma do art. 467, da CNGC, não impedirá o arquivamento” - CNGC, art. 

1.174. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de fevereiro de 2020 - 

08:56:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010230-77.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE LARA FRANCO RADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA LIMA (EXECUTADO)

ADEMILSON CARLOS LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

credora/exequente para que INDIQUE/INFORME o endereço atualizado dos 

devedores/executados, haja vista que, para cumprir a última decisão 

judicial (ID 29119874), no sentido de INTIMAR OS EXECUTADOS para 

pagamento voluntário é necessário o novo endereço das partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-41.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY APARECIDA FERREIRA DA CUNHA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 30 de março de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-41.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY APARECIDA FERREIRA DA CUNHA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 30 de março de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-14.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME TORRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TORRES DA SILVA OAB - MT23079/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OUTLET VIP STORE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010262-14.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: GUILHERME TORRES DA 

SILVA EXECUTADO: OUTLET VIP STORE Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - em que bem(ns) do(s) 

devedor(es)/executado(s) para constrição não fora(m) encontrado(s), 

pois a penhora online/constrição pelo sistema BACENJUD já fora realizada 

com resultado parcial, inexiste bens/veículos registrados no sistema 

RENAJUD e a tentativa de penhora/constrição de bens móveis e imóvel in 

loco retornou negativa, em decorrência da sua ausência. A parte objetiva 

algo – alteração do polo passivo para Modstore e nova tentativa de 

penhora online/constrição - que não tem previsão legal ou resultado útil 

algum, pois a parte adversa, ora devedora/executada é CNPJ: 

25.071.677/0001-41, Razão Social: Zaffani & Ferreira Comércio de 

Vestuário LTDA., Data de Abertura: 24/06/2016, Tipo: MATRIZ, Situação: 

ATIVA, Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, 

Atividade Principal: 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário 

e acessórios, Atividade Secundária: 47.82-2-01 - Comércio varejista de 

calçados, Endereço CEP: 15.015-790, Logradouro: R Generosa Bastos, 

Número: 3135, Bairro: Vila Redentora, Município: Sao Jose do Rio Preto, 

UF: SP. Os OUTLET VIP STORE ou MODSTORE, aparentemente, são 

nomes “fantasia”, cujos CNPJ/MF e razão social seriam os acima 

indicados, em desfavor de quem já fora tentada a penhora/constrição 

pelos sistemas disponíveis – BACENJUD e RENAJUD – e a expedição de 

carta precatória/deprecata com certidão negativa do OJA para a 

existência de bens passíveis de penhora. Isso posto, porque não se 

mostra possível ou útil a alteração e o fato de que já tentada a penhora 

pelas formas pleiteadas – sistemas e carta precatória -, INDEFIRO os 

pedidos e DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os 

documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de março de 2020 - 00:56:53. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001040-75.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. L. S. (REQUERENTE)

D. T. X. S. (REQUERENTE)

C. S. D. L. (REQUERENTE)

D. J. D. S. F. (REQUERENTE)

D. X. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE/MT, 

através de seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no 

prazo de 05(cinco) dias efetivar a retirada da certidão de honorários 

advocatícios na Secretaria da Vara Única de Arenápolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000695-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 477, § 1º do Código de Processo Civil, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar as partes, para que, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000534-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TIBURCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYLA GUEDES QUEIROS OAB - MT26361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do art. 477, § 1º do Código de Processo Civil, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar as partes, para que, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000233-21.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GOUVEA VALENCA DE MELO OAB - PE37014 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (IMPETRADO)

REGINA LÚCIA DE SOUZA (IMPETRADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-73.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES AZEVEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000527-73.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES AZEVEDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: 

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

22/07/2020 Hora: 12:40 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 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: 1000528-58.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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LOIDE SOUZA BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000528-58.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:LOIDE SOUZA 

BARBOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO IBRAHIM CAMPOS, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 22/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-54.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARAUJO (REQUERENTE)

IRENE RODRIGUES RABELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010113-54.2016.8.11.0026. REQUERENTE: JOAO ARAUJO, IRENE 

RODRIGUES RABELO REQUERIDO: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

proposta por JOAO ARAUJO e IRENE RODRIGUES RABELO em desfavor 

de ROBSON PEREIRA DOS SANTOS. Decido. As preliminares se 

confundem com o mérito e serão analisadas em momento oportuno. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Trata-se de Ação Indenizatória por danos 

materiais, proposta pelos Reclamantes em desfavor do Reclamado, sob o 

fundamento de responsabilidade por ato ilícito decorrente de acidente de 

veículo. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe à 

parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a 

própria causa que levou ao acidente envolvendo o veículo dos 

reclamantes. Senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; In casu, verifico que o 

Reclamante demonstra a existência do dano, entretanto não consegue 

demonstrar a culpa do reclamado no evento. Ora, o Boletim de Ocorrência, 

por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo Reclamante 

ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado. 

Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLACA 

ENCONTRADA NO SLO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO 

UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DE 

PARTE RÉ/APELADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE O AUTOR. ART. 

373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A 

responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, 

pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a 

existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do 

agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o 

dever de indenizar.2. O fato da placa de um dos veículos ter ficado no 

solo em decorrência do acidente, por si só, não é capaz de caracterizar a 

culpa da parte que o conduzia.3. O boletim de ocorrência de acidente de 

trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no 

acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção 

judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica 

que os fatos declarados correspondem à verdade.4. A responsabilidade 

civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação 

da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu 

nos autos. Portanto, diante da ausência de prova de culpa da Apelada/Ré 

pelo acidente, ela não pode ser responsabilizada pelos danos materiais e 

morais suportados pelo autor em razão do sinistro.5. Sentença mantida.6. 

Recurso provido.(N.U 0000398-96.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

15/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS 

LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA 

PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE 

REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA 

PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação de cobrança de indenização 

do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos 

fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão 

sofrida. (N.U 1004706-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) A 

responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a 

concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, 

fato que não aconteceu nos autos. Os autores alegam danos materiais 

com remédios, intervenções médicas, contudo, não anexou nenhum 

documento capaz de comprovar o alegado. E ainda no que se refere ao 

ganho mensal de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais), não há 

provas nos autos. Nessas hipóteses de acidente, para haver indenização 

é necessário comprovar circunstâncias que demonstrem o efetivo prejuízo 

patrimonial, o que se fez no caso em tela, razão pela qual entendo como 

indevido. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para: - JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000408-49.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000408-49.2019.8.11.0026. REQUERENTE: DALVA DOS SANTOS SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS proposta por DALVA DOS 
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SANTOS SILVA RODRIGUES em face de ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. 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. 

Pelo que se observa nos autos a requerida se recusou a receber a 

citação, deixando ainda de contestar a presente ação. Diante do exposto, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RÉ ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA. Logo, faz-se necessário a aplicação do efeito 

da revelia consistente na presunção ficta dos fatos deduzidos contra o 

revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, situação essa 

que autoriza este juízo a julgar antecipadamente os autos, nos termos do 

art. 355, II, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. 

Aduz a autora que aderiu ao consórcio promovido pela ré em 15 de abril 

de 2015, sendo sorteada em 19 de maio de 2017, tendo procurado as 

requeridas para fazer a retirada da motocicleta, se deparando com um 

bem diferente do pactuado em contrato, sendo uma moto HONDA BIZ 110 

cilindradas ES. Em análise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que assiste razão parcial a parte autora. Verifica-se pelo extrato anexado 

que a autora foi sorteada por exclusão (id. 1999276), possuindo um 

crédito de R$ 2.395,31 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e 

um centavos), com direito a ressarcimento após o encerramento do grupo. 

Verifico no site da requerida que a cota 40752, que fazia parte a autora 

encerrou-se em 29/05/2018, devendo esta ser restituída. Com efeito, por 

cláusula contratual, a parte autora, juntamente com os demais 

consorciados, assume corresponsabilidade com participação efetiva no 

propósito de viabilizar que todos do grupo venham a adquirir o bem objeto 

da empreitada consorciada. Daí porque, expressivo o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça segundo o qual: "O consorciado excluído ou 

desistente tem direito a devolução das parcelas pagas devidamente 

corrigidas, mas não imediatamente, e sim até 30 dias depois do 

encerramento do plano, como tal considerada a data prevista no contrato 

para necessidade de debate do tema pela decisão recorrida, é requisito 

indispensável para o conhecimento do recurso especial". (AgRg no Ag 

502.021/PR, Rei. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 29.11.2006, DJ 18.12.2006 p. 362). Confira-se ainda: 

REsp 612.438/RS, Rei. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito; AgRg no 

REsp 655408/RS, Rei. Ministra NANCY Andrighi. No mesmo sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu: “AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 

DESISTÊNCIA – Pretensão da apelante de devolução imediata dos valores 

por ela pagos. INADMISSIBILIDADE: Segundo entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça os valores pagos por consorciado desistente 

deverão ser restituídos em 30 dias a contar do prazo previsto no contrato 

para o encerramento do grupo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(Apelação nº 100763-45.2014.8.26.014, 37ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Julgamento: 2 de setembro de 2014. 

Israel Góes dos Anjos) A propósito, não podia ser diferente face os 

termos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 11.795/08; assim, a imediata 

restituição não se coaduna com a natureza jurídica do contrato celebrado 

entre as partes, havendo de se adequar a espécie à hipótese proclamada 

nos julgados colacionados. Portanto, não obstante a Lei disciplinadora do 

sistema de consórcios e norma contratual que remete o consorciado 

excluído à contemplação em igualdade com os consorciados ativos, 

conforme supra mencionado, embora não se trate de pura relação de 

consumo, como revelado nos julgados colecionados, vislumbram-se 

predicativos que permitem incidirem também na espécie as normas 

consumeristas da Lei 8.078/90 (embora mitigados os efeitos), dentre elas 

as estampadas no artigo 53 e 54 da Lei 8078/90. Por fim, o pedido de 

reparação por danos morais deve ser afastado. O dano moral indenizável 

requer um conteúdo de prova consistente nos reflexos que da suposta 

ofensa sobre as condições pessoais do ofendido, seus reflexos sociais, 

ou seja, os efeitos na consideração que o ofendido tem ou passa a ter no 

meio em que vive. Portanto, cuida-se de toda a repercussão da ofensa 

sobre a vida pessoal do ofendido. E tais circunstâncias não se evidenciam 

no caso dos autos. Isto posto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, para: - DECRETAR A REVELIA da requerida 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. - 

DETERMINAR que a reclamada restitua a autora o valor de R$ 2.395,31, 

devidamente corrigido e atualizado. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000010-76.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

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:

LUIZ VIVALDO SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000010-76.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: LUIZ VIVALDO 

SCHMIDT VISTOS. Tendo em vista que o prazo requerido pelo autor já se 

passou, intime-o para informar se possui interesse no cumprimento da 

missiva, em caso positivo, deverá apresentar os documentos faltantes, no 

prazo de 05 dias, sob pena de devolução. Decorrido o lapso temporal, não 

havendo manifestação, DEVOLVA-SE a carta precatória ao Juízo de 

origem com as baixas necessárias. Apresentados os documentos 

faltantes, cumpra-se conforme deprecado. Às providências. Aripuanã, 27 

de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

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

Processo Número: 1000357-46.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000357-46.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): ADELSI ALVES SOUZA REU: IRACI ABADIA DE SOUZA 

VISTOS, Considerando o cancelamento das audiências de instrução e 

julgamento, conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da 

pandemia mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio 

do COVID-19 (SARS2 Corona vírus), implantadas pela Presidência do 

PJMT e pela Corregedoria-Geral da Justiça de MT mediante a Portaria 

Conjunta nº 247/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 

13.979/2020 orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, 

redesigno o ato processual para data de 20 de julho de 2020 às 14:30 min, 

ademais, cumpra-se as determinações exaradas no decisum de id. 

27924521. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 
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Aripuanã/MT, 27 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41018 Nr: 1412-30.2011.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOB, WSB, FBDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Autos nº 1412-30.2011.811.0088 Código nº 41018 Requerente: Marcio 

Heleno Palharini Requerido: Wilselene de Oliveira Borges Requerido: 

Wilson Saracini Borges Requerida: Franciele Benicia de Oliveira Borges

 VISTOS,

 Considerando o cancelamento das audiências de instrução e

 julgamento, conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante 

da pandemia

 mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio do 

COVID-19 (SARS

2 Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e pela 

Corregedoria-Geral da

 Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 247/2020, em observância 

às disposições

 previstas na Lei nº 13.979/2020 orientadas pelo Ministério da Saúde do 

Governo

 Federal, redesigno o ato processual para data de 07 de maio de 2020 às 

14:30 min,

 cumprindo-se ademais as determinações exaradas no decisum fl. 195.

 Ciência ao Parquet.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Aripuanã/MT, 25 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-68.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU FREISLEBEN ORTELAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010186-68 .2015 .8 .11 .0088 .  REQUERENTE:  AGROTERRA 

AGROPECUARIA LTDA - EPP REQUERIDO: ROMEU FREISLEBEN ORTELAN 

VISTOS, Trata-se de Embargos de declaração, verbalizado por Agroterra 

Agroecuária Ltda – EPP, contra sentença que julgou procedente o pleito 

inicial e, condenou o requerido ao pagamento do montante de R$ 2.571,00 

em seu favor autor, almejando sanar o erro na fixação do quantum 

condenatório para incluir o valor de R$ 1.022,95 que advém das notas 

acostadas na peça inicial (id. 11152325). Compulsando, extrai-se que 

houve a prolação de duas sentença de mérito no caso em tela, a primeira 

embargada pelo autor e a, segunda sentença homologatória de acordo 

entre partes (id. 12917337), entretanto, em analise ao feito, pode-se 

constatar que a sentença homologatória foi lança certamente por engano, 

uma vez que não há no caderno processual, qualquer acordo entabulados 

entre partes, razão porque, chamo o feito a ordem, e passo a analise dos 

embargos de declaração (id. 11152325). Outrossim, denota-se que a 

sentença embargada foi proferida na data de 05/10/2017 (id. 9861199), 

sendo as partes devidamente intimadas na data de 23/11/2017 para 

conhecimento da decisão (registro de ciência - intimação 862161), no 

entanto, tão somente na data de 14/12/2017 apresentou o embargante a 

pretensão requestada (id. 11152325). De plano, insta consignar que, os 

embargos de declaração tem objetivo de esclarecer/complementar ou 

corrigir erro/ omissão da decisão prolatada pelo Juízo, assim, por se tratar 

de ação que tramita perante o rito sumaríssimo, sendo os atos 

processuais regulamentados pela Lei nº 9099/95 e, conforme prevê a Lei 

supracitada no artigo 83, §2º os embargos de declaração serão opostos 

por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Neste passo, muito embora não tenha sido certificado a 

tempestividade do presente embargos pela Serventia, a intempestividade 

peça sanatória esta escancarada, considerando que passaram-se mais 

de 10 dias entre a ciência da parte embargante da sentença proferida e a, 

apresentação do presente embargos. De mais a mais, frise-se que 

normativa jurídica brasileira esta intrínseca ao principio do Dormientibus 

non sucurrit ius, não tendo o dever de acudir aqueles que permanecem 

inertes. Diante do exposto, reconheço a intempestividade dos embargos 

de declaração manejados pelo polo ativo e, rejeito-os, de plano, nos 

moldes do artigo 1024 , §5º, do Código de Processo Civil. Por se tratar de 

rito sumaríssimo, sem custas nem honorários, de conformidade com a 

regra do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95. P. I. C. Às providências. 

Aripuanã/MT, 24 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000358-94.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000358-94.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, 

Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial 

vislumbro que cumprem os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, razão porque recebo a inicial, e determino a citação da 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não 

havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000221-49.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000221-49.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO DE EXECUCAO CONTRA A 

FAZENDA PUBLICA, ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER, em desfavor 
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do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, 

de honorários advocatícios como defensor dativo, referente ao processo 

de numero: CERTIDÃO nº Ano Valor da URH por ano Quantidades de 

URH’s fixada Valor convertido 53312 2018 R$896,51 04 R$ 3.586,04 

52340 2018 R$896,51 03 R$ 2.689,53 A parte exeqüente postula o R$ 

6.275,57 ( seis mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos). Recebida a Emenda à inicial, fora determinada a citação da 

parte executada. Devidamente citada, a parte Executada concordou como 

os valores apresentados, conforme id- 27803446. Eis o breve relato. 

Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em 

que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria 

de direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exeqüente de valor R$ 6.275,57 ( seis mil 

duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensor 

dativo nos processos referidos acima. EXPEÇA-SE a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV); Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo 

de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no 

AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 

39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento 

das custas. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza 

Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, e 

extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão produza 

seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, data da assinatura no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-44.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000049-44.2018.8.11.0088. REQUERENTE: ALOISIO FERNANDO 

MUNCINELLI REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos fatos relevantes do 

feito. Trata-se de Ação de Indenizatória c/c pedido de antecipação de 

tutela ajuizada por ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI em desfavor de 

BRADESCO ADM DE CONSÓRCIO LTDA. Afirma o autor que adquiriu um 

empréstimo financeiro junto à instituição de crédito ré para aquisição de 

um veículo automotor, sendo que após realizar o pagamento de algumas 

parcelas, este veio a passar por dificuldades financeiras, atrasando as 

demais parcelas do empréstimo, motivo pelo qual seu nome foi negativado 

na data de 04/10/2015, no valor de R$ 12.240,35 (doze mil duzentos e 

quarenta reais e trinta e cinco centavos). Expôs que na data de 

16/09/2017, a empresa requerida efetuou nova inserção do seu nome no 

cadastro de maus pagadores, sendo esta oriunda do mesmo contrato, no 

valor de R$ 9.766,68 (nove mil setecentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e oito centavos). Pleiteou, por fim, a concessão da tutela 

antecipada, a fim de determinar que a requerida promova a sustação dos 

efeitos da negativação de seu nome junto ao SPC e SERASA. Não fora 

concedido Tutela Antecipada sob o fundamento de que primeiro requisito, 

a parte autora não demonstrou a probabilidade de seu direito, o autor 

sequer trouxe ao processo o contrato de financiamento realizado entre as 

partes. E, além disso, confessa que efetivamente está inadimplente. Fora 

deferido a inversão do ônus de prova. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, id- 17195173. Em Contestação, a Empresa Requerida alegou que 

o Autor teve sua carta de credito do consorcio contemplada, a partir da 

entrega da carta de crédito, o consorciado passou a ser devedor dessa 

Administradora e do grupo, pois já utilizou o crédito que fazia jus. Afirmou 

ainda que não há nenhuma irregularidade na cobrança através da 

assessoria de cobrança financeira, em razão que o consorciado 

realmente se encontrava em atraso, o consorciado além de não 

regularizar os seus pagamentos em dia, não queria receber ligações de 

cobrança. Breve relatório. Passo a decidir. A relação entre as partes é 

consumerista. A verossimilhança da afirmação e a hipossuficiência do 

consumidor frente a empresa requerida impõem a inversão do ônus da 

prova. Neste diapasão, insta frisar que a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços perante o consumidor independe da extensão 

da culpa, acolhendo-se os postulados da responsabilidade objetiva, quer 

dizer, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no 

mercado de consumo tem o dever de responder por eventuais vícios ou 

defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa, só 

se eximindo desta responsabilidade nas hipóteses expressamente 

previstas no CDC. Não ficou de demonstrada nenhuma privação anormal 

que extrapole o mero dissabor das relações contratuais. Friso que, em 

sua inicial, o Autor não narra nenhuma situação excepcional a ensejar 

reparação por dano extrapatrimonial. Outrossim, o Autor não demonstrou 

a probabilidade de seu direito, sequer trouxe ao processo o contrato de 

financiamento realizado entre as partes. E, além disso, confessa que 

efetivamente está inadimplente. Inexistem indícios de abalo psicológico 

anormais, de modo a justificar a condenação do banco requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, colaciono 

recente jurisprudência do TJRS: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO. NÃO INSCRIÇÕES 

PRETÉRITAS.SUMULA 285 STJ. NÃO OCORRENCIA DE DANO MORAL. A 

parte ré não trouxe aos autos documentos que comprovassem a origem 

do débito que gerou a inscrição negativa, deixando de demonstrar a sua 

existência contratual ou legalmente a existência do débito, ônus que lhe 

cabia dada a relação de consumo existente entre as partes. Não obstante, 

não resta caracterizado o abalo de ordem moral à consumidora. Primeiro 

porque da negativação até o ajuizamento da ação transcorreram mais de 

três anos, não restando comprovado nenhuma privação anormal nem que 

extrapole o mero dessabor nas relações contratuais. Segundo, foi juntado 

aos autos a existência de inscrições anteriores ao tempo da inscrição ora 

discutida em nome da autora nos cadastros de inadimplentes, incidindo a 

Súmula 285 do Superior Tribunal de Justiça e afastando a pretensão 

indenizatória por danos morais. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073684003, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 30/05/2017). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Autor, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do NCPC. Sem 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios de acordo 

com o art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. Caso não haja recurso 

inominado, certifique-se sobre trânsito em julgado e arquive-se. Submeto 

os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga VISTOS, Para 

os fins do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

formulado pela Juíza Leiga credenciada a este juízo (id. 22650940), a fim 

de que surjam seus efeitos legais, uma vez que sequer houve ato ilícito a 

ensejar pedido de indenização compensatória, já que se cuida de 

exercício regular de direito a inscrição de dívidas efetivamente existentes 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, não havendo nisso 
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ilegalidade nenhuma que justifique pedido de ressarcimento por danos. 

Publicado no próprio PJE. Aripuanã/MT, data da assinatura digital. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação ARIPUANÃ, 23 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-31.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MADIANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LOURENÇO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000121-31.2018.8.11.0088. REQUERENTE: MADIANA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: VILSON LOURENÇO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MADIANA NUNES DA SILVA, 

em desfavor VILSON LOURENÇO, fundada em agressão física. A parte 

Autora postula o R$ 172,26 (cento e setenta e dois reais e vinte e seis 

centavos)a título de dano material, e R$ 1.908,00 (um mil novecentos e oito 

reais), a título de danos morais. Relatando que Em 17 de abril de 2018, o 

Requerido provocou lesão, com empurrões e pancadas, conforme se 

denota do Boletim de Ocorrência nº 2018.124176, as quais ocasionaram 

lesão corporal, tendo que comprar os medicamentos. Alegou ainda ter 

sofrido um abalo social e mental, uma vez que o agressor e irmão de seu 

esposo, pedindo danos morais. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, id- Em Contestação, o Requerido alegou não ter agredido a 

Requerente. Informando que conforme boletim de ocorrêncian° 

2018.124296, no dia 17 de abril de 2018, por volta das 11h30min, o 

Requerido ao chegar em frente a sua residência com a sua moto, foi 

agredido com um soco pela Requerente. Nesse momento a convivente do 

Requerido juntamente com a sua filha, correu em direção as partes para 

impedir a Autora de continuar com as agressões. No entanto, a Autora se 

voltou contra a menor e também a agrediu. As agressões foram mútuas 

entre a Autora e a esposa do Requerido. Porém afirmou que em momento 

algum este agrediu a Requerente. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. Para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados os pressupostos 

fundamentais a culpa ou o dolo do agente, de fato que o fato lesivo 

intencional ou imputável, por omissão de dever, autoriza a reparação; o 

dano com lesão provocada ao patrimônio ou a honra da vitima; e o nexo da 

causalidade entre o dano e efetivo comportamento censurável do agente, 

vejamos: 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. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. No caso concreto, analisando com cuidado e atenção o 

conjunto probatório, tem-se que as circunstancias fáticas estão 

devidamente aclaradas, uma vez que a época dos fatos, o conjunto 

probatório juntamente com as medidas Protetivas impostas em favor da 

Autora, id- 1535525. E a agressão cometida vem desprovida de qualquer 

justificativa, sendo atitude desproporcional a qualquer descontentamento 

do réu com a conduta da autora e a eventual provocação verbal recebida. 

Logo, nesse contexto, resta configurado o dever do Requerido de reparar 

os danos materiais e morais causados a autora. Sobre o tema diz a 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA. REQUERIDO QUE NÃO 

TROUXE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA A AFASTAR O DIREITO DO 

AUTOR. ÓCULOS DANIFICADOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. 

DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a agressão ao 

autor, devida a reparação dos danos materiais, conforme estabelecida na 

sentença. O requerido não trouxe qualquer fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. Presente o nexo causal e os danos 

decorrentes da agressão provocada, configurado o dever de indenizar os 

danos materiais, devidamente comprovados. Sentença procedente 

mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se faz na forma 

do art. 46 da lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005261342, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005261342 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015). Desta forma, o valor a ser arbitrado deve ser 

de tal ordem que repare o mal causado a quem pede, sem lhe gerar 

locupletamento indevido, bem como desestimule, de certa forma, o 

causador desse mal, isto é, o incentive a se preocupar com a urbanidade 

no trato das relações interpessoais. Com base nesses parâmetros, 

entendo como suficiente e necessário para reparar o dano, e prevenir a 

repetição de ações nesse sentido, a fixação da indenização no patamar 

de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido, condenando o requerido ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 172,26 (cento e setenta e 

dois reais e vinte e seis centavos), danos morais no valor de R$1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente com base no INPC, 

e acrescido de juros de 1% ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, a partir do evento danoso. Julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

VISTOS, Para os fins do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga credenciada a este 

juízo, a fim de que surjam seus efeitos legais. Publicado no próprio PJE. 

Aripuanã/MT, data da assinatura digital. FABIO PETENGILL Juiz de Direito 

em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-49.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BASSI MANSILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA BRESSAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000178-49.2018.8.11.0088. REQUERENTE: CLAUDEMIR BASSI 

MANSILHA REQUERIDO: ANGELA CRISTINA BRESSAN Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por CLAUDEMIR BASSI 

MANSILHA em face de ANGELA CRISTINA BRESSAN. O Reclamante 

ajuizou a presente ação visando a cobrança da quantia de R$ 11.825,25 

(onze mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

representada por cheque. Deixou a Reclamada de comparecer à audiência 

designada em 01/08/2018 (id 19558591), embora devidamente cientificada 

do ato conforme extrai de carta precatória id -19189819 fls.30. O 

Reclamante, em audiência pugnou pela decretação de Revelia da parte 

Reclamada. Compulsando os Autos, impõe-se o reconhecimento de sua 

revelia, já que os documentos acostados aos autos não têm o condão de 

levar à conclusão diversa daquela que aponta a veracidade do alegado 

pelo reclamante. Anoto, ainda, que deve ser observado o atual 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à atualização 

monetária e juros de mora: STJ-0660014) RECURSO ESPECIAL. 

REEXAMEDEPROVAS, EM SEDEDERECURSO ESPECIAL. 

INVIABILIDADE.CHEQUE. INEXISTÊNCIADEQUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. EM QUALQUER AÇÃO 

UTILIZADA PELO PORTADOR PARA COBRANÇADECHEQUE, 

ACORREÇÃOMONETÁRIAINCIDE A PARTIR DA DATADEEMISSÃO 

ESTAMPADA NA CÁRTULA, E OSJUROSDEMORAA CONTAR DA 

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA OU 

CÂMARADECOMPENSAÇÃO. TEMASDEDIREITO MATERIAL, 

DISCIPLINADOS PELOART. 52, INCISOS, DA LEI Nº 7.357/1985. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Especial nº 1.361.587/MG 

(2013/0002799-2), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 19.10.2016). Diante 

do exposto, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, decreto a revelia da 

parte reclamada e, em consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido aqui 
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formulado pelo Reclamante; a) condenando a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 11.825,25 (onze mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), com atualização monetária a partir da data da emissão 

estampada na cártula, pelo INPC, e com incidência de juros de mora de 1% 

ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira e na 

forma do art. 406 do Código Civil. b) Transitada em julgado, intime-se para 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento da execução com incidência de multa de 10% (art. 523, 

§1º, CPC). Por consequência, com fulcro no inciso I, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito. Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza 

Leiga ARIPUANÃ, 29 de agosto de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-49.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BASSI MANSILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA BRESSAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000178-49.2018.8.11.0088. REQUERENTE: CLAUDEMIR BASSI 

MANSILHA REQUERIDO: ANGELA CRISTINA BRESSAN Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por CLAUDEMIR BASSI 

MANSILHA em face de ANGELA CRISTINA BRESSAN. O Reclamante 

ajuizou a presente ação visando a cobrança da quantia de R$ 11.825,25 

(onze mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

representada por cheque. Deixou a Reclamada de comparecer à audiência 

designada em 01/08/2018 (id 19558591), embora devidamente cientificada 

do ato conforme extrai de carta precatória id -19189819 fls.30. O 

Reclamante, em audiência pugnou pela decretação de Revelia da parte 

Reclamada. Compulsando os Autos, impõe-se o reconhecimento de sua 

revelia, já que os documentos acostados aos autos não têm o condão de 

levar à conclusão diversa daquela que aponta a veracidade do alegado 

pelo reclamante. Anoto, ainda, que deve ser observado o atual 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à atualização 

monetária e juros de mora: STJ-0660014) RECURSO ESPECIAL. 

REEXAMEDEPROVAS, EM SEDEDERECURSO ESPECIAL. 

INVIABILIDADE.CHEQUE. INEXISTÊNCIADEQUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. EM QUALQUER AÇÃO 

UTILIZADA PELO PORTADOR PARA COBRANÇADECHEQUE, 

ACORREÇÃOMONETÁRIAINCIDE A PARTIR DA DATADEEMISSÃO 

ESTAMPADA NA CÁRTULA, E OSJUROSDEMORAA CONTAR DA 

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA OU 

CÂMARADECOMPENSAÇÃO. TEMASDEDIREITO MATERIAL, 

DISCIPLINADOS PELOART. 52, INCISOS, DA LEI Nº 7.357/1985. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Especial nº 1.361.587/MG 

(2013/0002799-2), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 19.10.2016). Diante 

do exposto, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, decreto a revelia da 

parte reclamada e, em consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido aqui 

formulado pelo Reclamante; a) condenando a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 11.825,25 (onze mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), com atualização monetária a partir da data da emissão 

estampada na cártula, pelo INPC, e com incidência de juros de mora de 1% 

ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira e na 

forma do art. 406 do Código Civil. b) Transitada em julgado, intime-se para 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento da execução com incidência de multa de 10% (art. 523, 

§1º, CPC). Por consequência, com fulcro no inciso I, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito. Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza 

Leiga ARIPUANÃ, 29 de agosto de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-50.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000208-50.2019.8.11.0088. REQUERENTE: CLAUDEMIR BEZERRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de petição intitulada “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA 

DE URGÊNCIA PARA FAZER CESSAR DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS 

ILEGAIS”, ajuizada por CLAUDEMIR BEZERRA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MTPREV, todos qualificados nos autos. Afirma o autor que é 

servidor público, tendo sido realizados descontos indevidos em sua folha 

de pagamento, uma vez que as reduções incidiram a título de contribuição 

previdenciária sobre os recebimentos de adicional noturno e de 

insalubridade. Expôs que tais cobranças são ilegais, ante a ausência de 

amparo legal. Requereu, em sede de antecipação de tutela, a abstenção, 

imediata, dos requeridos de realizar descontos previdenciários sobre o 

adicional noturno e de insalubridade ou quaisquer outras verbas de 

natureza indenizatória e não habitual. Foi deferida a ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA, a fim de determinar a abstenção, imediata, dos requeridos 

realizarem descontos previdenciários sobre o adicional noturno e de 

insalubridade e qualquer outra verba de natureza indenizatória e não 

habitual em face do autor, conforme Id- 19614614. Pois se verificou que a 

probabilidade do direito estava estampada nos documentos juntados com 

a inicial. O autor comprovou que os requeridos realizaram descontos em 

sua folha de pagamento sobre os valores percebidos a título de adicional 

noturno e de insalubridade, os quais, aparentemente, são indevidos, uma 

vez que tal matéria foi recentemente decidida pelo STF na tese 163. 

Dispõe a tese 163: “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’”. No caso, a tutela pleiteada fora deferida 

porque o desconto previdenciário indevido recai sobre as verbas de 

caráter indenizatório e não habitual as quais se demonstram ilegais. Com 

efeito, não houve audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 

334 do CPC, em virtude dos requeridos serem entes públicos, os quais 

não podem transacionar. Os requeridos foram devidamente citados, bem 

como apresentaram Contestação. Em sede de Contestação, alegou que 

tanto no Regime Geral da Previdencia Social, quanto no Regime próprio, a 

base de calculo é a remuneração, devendo ser incorporados os ganhos 

habituais remuneratórios. Por fim, pugnou pela improcedência da presente 

ação, com pedido de afastamento da tutela antecipada. Decido. O que a 

parte reclamante pretende efetivamente é a declaração de que 

respectivas verbas possuem caráter indenizatório. Dispõem o art. 201, 

§11, e o art. 40, §3º, da CF, verbis: "Art. 201. A previdência social será 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

econômico e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 11. Os 

ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 

salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente 

repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei." "Art. 40. Aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 3º Para o 

cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, 

serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 

artigo e o art. 201, na forma da lei." Como se vê, a Constituição Federal 

passou a adotar o regime previdenciário contributivo e somente se justifica 

a exação previdenciária sobre parcelas remuneratórias que possam 

repercutir em benefícios previdenciários a favor do servidor, sob pena de 
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enriquecimento sem causa da Administração. Este entendimento é 

compartilhado pelo E. STF que, recentemente, ao julgar o RE 593.068, com 

repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários' , 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). Tendo em vista que se trata de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange período posterior a janeiro/2015; e, 

considerando a criação do MT PREV, entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação (Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014), compete ao ESTADO DE MATO 

GROSSO somente restituir os valores relativos às contribuições 

previdenciárias retidas indevidamente no período de 03/2014 a 12/2014, e 

ao MT PREV arcar com os demais valores a partir de 01/2015 até a 

cessação dos descontos. Desse modo, a parte reclamante faz jus ao 

recebimento das diferenças dos valores descontados a maior a título de 

contribuição previdenciária sobre o adicional insalubridade, de regime de 

plantão e noturno haja vista a incidência indevida da alíquota de 11% 

(onze por cento) sobre as mesmas, por se tratarem de verbas que não 

são incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao índice, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Dispositivos: Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza 

indenizatória e não eventuais (adicionais de insalubridade, de regime de 

plantão e noturno), a) E CONDENAR os requeridos na obrigação de não 

fazer, abstendo-se do lançamento de descontos dessa natureza, bem 

como restituírem à parte autora os valores descontados a maior, sendo o 

Estado de Mato Grosso responsável pelo período de 03/2014 a 12/2014, 

no montante de R$ 347,71 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e 

um centavos) e o Mato Grosso Previdência – MT PREV pelos períodos de 

01/2015 a 03/2019, no montante de R$ 2.737,54 (dois, setecentos e trinta 

e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), conforme planilha anexa, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de conseqüência 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. 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 MM.º 

Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga, alterando unicamente a forma de 

atualização da mora, porque, na dicção do art. 1º-F da Lei n. 9.494./97, 

débitos judiciais da Fazenda Pública são atualizados por juros de mora 

equivalentes aos índices de correção da caderneta de poupança, e não 

da forma como determinado no decisum. No demais, mantenho a minuta 

decisória, e extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a 

decisão produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 28 de março de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-49.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI AUGUSTO EGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY VON DEMETRIO GOULART OAB - 269.581.472-00 

(REPRESENTANTE)

DERIANE DE JESUS SANTOS OAB - 009.228.162-12 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000706-49.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ELOI AUGUSTO EGER 

REQUERIDO: RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REPRESENTANTE: DERIANE DE JESUS 

SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por ELOI 

AUGUSTO EGER em desfavor de “RD PREMIUM”, “RD COMPRA 

PREMIADA” ou “PREMIUM IMOBILIARIA”. A Reclamante ajuizou a presente 

ação, visando a declaração RESCISÃO CONTRATUAL, requerendo a 

condenação da Promovida ao ressarcimento de todas as parcelas dos 

contratos de adesão dos consórcios adimplidas, totalizando o valor R$ 

18.525,00 (dezoito mil quinhentos e vinte e cinco reais). Deixou a parte 

reclamada de comparecer à sessão de conciliação ocorrida em 

08/11/2019 (id-25976268), embora devidamente cientificada do ato em 

30/10/2019 (id 27047483). A Reclamante, pugnou pela decretação de 

Revelia da parte Reclamada (27201634). Compulsando os Autos, impõe-se 

o reconhecimento de sua revelia, já que os documentos acostados aos 

autos não têm o condão de levar à conclusão diversa daquela que aponta 

a veracidade do alegado pelo reclamante. SOBRE O TEMA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO 

CONTRATUAL. CULPA DA EMPRESA DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE 

VALORES. PAGAMENTO IMEDIATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. APELOS 

CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. TODO O CENÁRIO PROBATÓRIO 

COADUNA-SE AO RECONHECIMENTO DA CULPA DA EMPRESA DE 

CONSÓRCIOS PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO 

COM O AUTOR, MOTIVO PELO QUAL MOSTRA-SE ACERTADA A 

SENTENÇA AO UTILIZAR-SE DE TAL PREMISSA PARA JULGAMENTO DOS 

PEDIDOS DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. II. SENDO ASSIM, 

IRRETOCÁVEL O DECISUM VERGASTADO NO QUE CONCERNE À 

CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE CONSÓRCIO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO 

INTEGRAL AO AUTOR DA PARCELA PAGA NA MONTA DE R$ 1.844,00 

(MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). Dado raciocínio se 

aplica porque a hipótese destes autos não é de desistência do 

consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável 

restituição dosvalores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa 

de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de 

postura omissa da própria empresa.III -Em relação aos juros e correção 

monetária mostra-se escorreita a sentença atacada, vez que por não se 

tratar de mera desistência do contrato pelo consorciado, a correção 

monetária possui como termo inicial a data do pagamento, e os juros a da 

citação. lV -No que se refere ao dano moral, corrobora-se o entendimento 

manifestado pelo juízo aquo em não reconhecê-lo no caso dos autos, haja 

vista que, não obstante a atuação irregular da requerida, não se vislumbra 

ofensa capaz de atingir negativamente a esfera íntima do consorciado e 

extrapolar o mero aborrecimento, de modo a se afastar do desconforto 

intolerável em seu dia a dia. V -Apesar da ausência de pedido, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, sobre o valor das condenações 

deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic), vedado o bis in idem, vez que seu montante abarca tanto 

os juros moratórios quanto a correção monetária. VI -Apelos conhecidos e 

improvidos. (TJ-ES; Apl 0016347-43.2015.8.08.0048; Terceira Câmara 

Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/07/2018; DJES 

10/08/2018). Diante do exposto, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, 

decreto a REVELIA da parte reclamada e, em consequência, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aqui formulado pela Reclamante; 

a) condenando o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 18.525,00 

(dezoito mil quinhentos e vinte e cinco reais), com atualização monetária a 

partir da data da emissão estampada na cártula, pelo INPC, e com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira e na forma do art. 406 do Código 

Civil. b) O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por 

Danos Morais sofridos. Transitada em julgado, intime-se para pagamento 

da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da 

execução com incidência de multa de 10% (art. 523, §1º, CPC). Por 

consequência, com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito. 

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 
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de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Submeto 

os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga -------------- 

VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga 

credenciada a este juízo, para somente retificar os seguintes pontos: a) 

Como se dessume da peça exordial, o autor aderiu a plano de compra 

premiada, que a par de sua evidente ilegalidade, porque a rigor é 

modalidade não autorizada de capitalização de valores para aquisição de 

bens futuros, ou seja, consórcio, que pela natureza do contrato, depende 

de expressa autorização federal da autoridade monetária nacional para 

funcionar, prometia a restituição do valor ou o sorteio do bem indicado 

como adquirível ao final da contratação, e isso se frustrou pelo decreto de 

falência da empresa ré; b) Sendo assim, evidente que a restituição dos 

valores pactuados (R$ 7.320,00 de materiais de construção; R$ 6.210,00 

da motocicleta Honda NXR/Bros e R$ 4.995,00 da motocicleta Honda POP) 

somando o montante perquirido na inicial (R$ 18.525,00) é efetivamente 

devida; c) No entanto, inexiste falar em dano moral advindo dessa 

situação, porque a indenização deve se basear na lesão ou ofensa a 

direito da personalidade, não havendo que se aventar de dano moral in re 

ipsa, pelo simples inadimplemento contratual, como leciona a boa doutrina: 

“Dano moral e inadimplemento contratual. Outra conclusão que se tira 

desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento 

contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano 

moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles 

decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do 

inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o 

aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também 

repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então configurarão 

o dano moral” (Cavalieri Filho, Sergio, in Programa de Responsabilidade 

Civil, 6ª edição, págs. 105/106). Por conseguinte, não há indenização por 

danos morais a se reconhecer na hipótese, e, sendo assim, modifico o 

projeto de sentença, neste particular. Com essas corrigendas, homologo o 

projeto de sentença, e extingo o feito com julgamento de mérito. 

Publique-se no próprio PJE. Aripuanã/MT, data da assinatura digital. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000004-74.2017.8.11.0088. REQUERENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o Relatório, tendo em 

vista o que dispõe o artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por MOACIR PEREIRA DOS SANTOS, em 

desfavor da empresa OI S/A. Faço, entretanto, breve relato sobre o 

processo. Afirma o Requerente que recebeu uma cobrança por parte 

requerida, fatura com referencia ao mês 10/2016 no valor de R$. 202,34 

(duzentos e dois reais e trinta e quatro centavos), em contato com a 

requerida pelo nº 10314 (protocolo nº. 20165122387537) a empresa 

reconheceu a ilegalidade e reduziu o valor para R$. 93,87 (noventa e três 

reais e oitenta e sete centavos). Acontece que não só pelo fato acima 

noticiado, bem como, por outros diversos transtornos causados pela 

requerida, o autor se viu obrigado a proceder o cancelamento de sua linha 

telefônica, quando então, na data do dia 27/10/2016 via telefone nº. 10314 

(protocolo nº. 20167122397439), manteve contato com a mesma, no intuito 

de realizar o cancelamento, oportunidade em que, a requerida lhe ofertou 

um novo plano, em sendo o plano Oi Fixo Ilimitado, onde o requerente 

pagaria o valor de R$. 49,00 (quarenta e nove reais) mensais, já incluído o 

valor de R$. 12,00 (doze reais) a ser disponibilizado diretamente no 

aparelho de telefone móvel de nº. (66) 98428-4541, de propriedade do 

requerente e ainda, a disponibilização de 180 (cento e oitenta) minutos 

para a realização de ligações interurbanas. Que segundo o requerente 

realizou outras diversas ligações para a requerida pelo numero 10314, 

afim, de que fosse solucionado o problema, tendo restado inexistosa 

todas as suas tentativas. Não houve composição amigável na audiência 

de conciliação realizada em 03/10/2017, id- 10144125. Em contestação a 

Requerida alegou que o Requerente possui sua linha fixa de número 

6635651881 com um plano ativo de assinatura FALE- sem franquia no 

valor OI FIXO 46,10 (quarenta e seis reais e dez centavos), e serviços 

que geram cobranças como: PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA 

DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS OUTROS PACOTES E SERVICOS 

MENSAIS com excedentes, e outros serviços e taxas LIGACOES 

FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E 

TERCEIROS e ainda possui uma RECARGA VOZ TOTAL ILIMITADO 

diretamente para seu telefone móvel. Além disso, em suas faturas todos 

os valores estão dentro dos serviços que o mesmo contratou todos os 

valores estão corretos pois seus benefícios são utilizados. Que o Autor 

possui um bloqueio (30) por falta de pagamento por trinta dias. Autor não 

possui históricos de parcelamento e possui um débito pelo seu CPF no 

valor de R$ 221,11 (duzentos e vinte e um reais e onze centavos), 

conforme se comprova pelas telas sistêmicas colacionadas abaixo. 

Decido. A Requerente faz jus a devolução em dobro da quantia paga em 

excesso, à titulo de indenização por danos materiais, nos termos do art. 

42, parágrafo único, do CDC. Com relação aos alegados danos morais, 

observa-se que, no caso dos autos, faz jus o Requerente, vez que, 

restou comprovado o ato ilícito praticado pela Requerida consistente na 

prática abusiva da cobrança excessiva nos valores das faturas. Além 

disso, não conseguindo resolver o problema pelos canais de atendimento 

da Requerida, viu-se obrigado a ingressar com ação judicial, revelando-se 

indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida, tudo isso para ter 

cessada a indevida cobrança e a devolução dos valores pagos. É certo 

que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema 

causado exclusivamente pela fornecedora dos serviços, que ao invés de 

se preocupar em atender as necessidades dos seus clientes, causa-lhes 

transtornos. Tudo isso caracteriza dano moral indenizável. O Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de condenar 

fornecedores a indenizar em danos morais por desvio produtivo do 

consumidor. O mais recente precedente do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça foi publicado na data de 25/04/2018, em decisão monocrática do 

ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do AREsp 1.260.458/SP na 3ª 

Turma, que conheceu do agravo para rejeitar o Recurso Especial do 

Banco Santander. Como fundamento da sua decisão, o relator adotou o 

brilhante acórdão proferido por este Colendo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, nos autos da Apelação n.º 0020576-31.2013.8.26.0625, da 

lavra do eminente Des. Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, 

integrante da E. 19ª Câmara de Direito Privado, julgado em 07/03/2016, que 

reconheceu, no caso concreto, a ocorrência de danos morais com base 

na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, assim ementado: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de mútuo com pacto 

adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento indevido de 

encargos bancários, porque resultantes exclusivamente de falha 

operacional do banco. Situação que extrapolou o mero aborrecimento do 

cotidiano ou dissabor por insucesso negocial. Recalcitrância injustificada 

da casa bancária em cobrar encargos bancários resultantes de sua 

própria desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na conta 

corrente da autora, nas datas dos vencimentos, exigindo, posteriormente, 

de forma abusiva, os encargos resultantes do pagamento com atraso. 

Decurso de mais de três anos sem solução da pendência pela instituição 

financeira. Necessidade de ajuizamento de duas ações judiciais pela 

autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, 

tendo em vista que a autora foi privada de tempo relevante para 

dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvesse, 

submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a intermináveis 

percalços para a solução de problemas oriundos de má prestação do 

serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. Preservação 

da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. Pedido inicial 

julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.” 

A proclamada e agora reconhecida Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, mais abrangente, guarda semelhança intrínseca com a Teoria 

do Tempo Perdido que tenho defendido nesta Colenda 34ª Câmara de 

Direito Privado, na medida em que todo tempo desperdiçado pelo 

consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores 
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constitui dano indenizável. Assim, no caso em tela, não há como não 

aceitarmos o dano moral sofrido pelo consumidor, dano este que não pode 

ser considerado como mero aborrecimento, ou situação corriqueira do dia 

a dia. Por ato corriqueiro, aliás, deveríamos ter o cumprimento do quanto 

acordado entre as partes, sob pena de total inversão de valores. Em 

resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter 

experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que 

extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Importante, 

também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo critérios de 

moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento 

ilícito do lesado. Assim sendo, em atenção aos critérios acima 

mencionados e considerando o tempo decorrido para a solução do 

problema do Requerente, entendo cabível a fixação do valor da 

indenização moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por MOACIR 

PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor da empresa OI S/A, para 

CONDENAR a parte Requerida: a) Implantar em favor do Requerente o 

plano Oi Fixo Ilimitado, no valor de R$. 49,00 (quarenta e nove reais) 

mensais, já incluído o valor de R$. 12,00 (doze reais) a ser disponibilizado 

diretamente no aparelho de telefone móvel de numero (66) 98428-4541 de 

propriedade do requerente, e ainda, a disponibilização de 180 (cento e 

oitenta) minutos para a realização de ligações interurbanas; b) Ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais. c) Restituir em dobro a quantia paga em excesso pelo requerente, 

à titulo de indenização por danos materiais, nos termos do art. 42, 

paragrafo único do CDC; Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Transitada em julgado esta decisão, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga --

------------ VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, DEIXO 

DE HOMOLOGAR o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga 

credenciada a este juízo, porque como havia sido suscitado em sede 

preliminar na contestação da ré, encontram-se sobrestados os 

julgamentos de todas as ações que versem sobre as questões afetadas 

ao Tema n. 959/STJ, quais sejam: a) ocorrência de dano moral indenizável, 

em virtude da cobrança de serviços não contratados ou má prestação de 

serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o dano, seria 

aplicável o reconhecimento in re ipsa ou a necessidade de comprovação 

nos autos; b) - prazo prescricional incidente em caso de pretensão à 

repetição de valores supostamente pagos a maior ou indevidamente 

cobrados em se tratando de serviços não contratados ou (má) prestação 

de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 do CC), trienal 

(artigo 206, § 3º, IV, do CC) ou outro prazo; c) repetição de indébito 

simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da 

comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do CDC) ou 

da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); d) - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela parte autora na fase instrutória ou passível de o 

quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos. Ora, de acordo 

com a inicial o que houve foi a comercialização de pacote de serviços a 

preço combinado com o consumidor e descumprimento dessa avença, o 

que se caracteriza como falha na prestação dos serviços contratados, e, 

portanto, trata-se de matéria enquadrada ao regime de afetação dos 

recursos repetitivos que se acham sobrestados pela Corte Cidadã, não 

havendo motivo algum para se desobedecer a ordem de sobrestamento. 

Por conseguinte, modifico integralmente o projeto de sentença, 

sobrestando a marcha processual, até que haja julgamento definitivo ou 

desafetação da questão sujeita a uniformização jurisprudencial atinente às 

matérias pertencentes ao Tema n. 959/STJ. Publique-se no próprio PJE, e 

aguarde-se o julgamento dos recursos afetados. Aripuanã/MT, data da 

assinatura digital. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-27.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010029-27.2017.8.11.0088. REQUERENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS, em face de SHOPTIME.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL, 

movida por MOACIR PEREIRA DOS SANTOS. A pretensão do Requerente 

cinge-se à condenação da empresa Requerida ao pagamento de danos 

morais, bem como ao ressarcimento em dobro do valor pago pelo produto 

adquirido, valor de R$. 1.636,64 (hum mil, seiscentos e trinta e seis reais e 

sessenta e quatro centavos. Narra o autor que na data do dia 11 de 

novembro de 2016, realizou junto à requerida, a compra de 01 (uma) 

Cadeira Presidente MB-C730 Giratória Base Cromada Preto – Travel Max, 

pelo valor de R$. 818,32 (oitocentos e dezoito reais e trinta e dois 

centavos), tendo a citada compra sido aprovada no mesmo dia. Ocorre, 

que na data do dia 17 do mesmo mês, a requerida enviou ao requerente, 

um novo e-mail informando que o produto seria entregue até o dia 09 de 

janeiro do corrente ano,e da mesma forma, encaminhou vários emails com 

datas diferentes, sendo que o ultimo contato fora em data do dia 31 de 

janeiro do corrente ano, oportunidade em que a mesma informou que o 

produto seria despachado no dia seguinte, ou seja, 01 de fevereiro de 

2017, o qual esta aguardando seu produto até a presente data. A empresa 

Ré alega preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando não ser 

responsável por tal incidente. Insatisfeito com tais opções, o requerente 

ingressou com a presente ação. Designada Audiência de Conciliação, 

presentes as partes, resultou inexitosa ID nº 8882575. Decido. Mérito. 

Inicialmente verifica-se que a natureza da relação entre as partes de uma 

negociação de consumo, pelo que aplicam-se a normas do Código de 

Defesa do Consumidor. Um dos princípios básicos que norteiam o CDC em 

seu art. 4º, Inciso I é a vulnerabilidade do consumidor, o que obriga ao 

fornecedor de produtos ou serviços tem por obrigação lançá-los no 

mercado de consumo de maneira segura, transparente, sem causar 

prejuízos desnecessários ao consumidor. A presente ação busca uma 

indenização pelos danos morais sofridos pela promovente, oriundos do 

descaso e falta de respeito da promovida para com aquele, e pela má 

prestação de serviços pela demandada. O Código de Defesa do 

Consumidor estabelece a má prestação de serviço como fundamento da 

responsabilidade civil, ao dispor que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, verifica-se, cristalinamente, a conduta ilícita 

da empresa demandada, consubstanciada na esperança causada a 

Requerente, em obter a devolução do produto, sendo que foi extrapolado 

o prazo de entrega deste, pois não foi entregue pela empresa Requerida. 

Assim como o descaso em sanar o problema por ela gerado. O 

procedimento exposto na presente demanda lesou o consumidor, na 

medida em que este ficou privada de usufruir por um bem pelo qual pagou 

e esperava, frustando, assim, sua legítima expectativa. Ademais, os 

transtornos e aborrecimentos sofridos pelo Autor em razão da conduta 

negligente da Ré são incontestes. O Tribunal de Justiça, em julgados 

recentes de casos dessa natureza, tem se manifestado favoravelmente 

ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo consumidor, 

senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA NEGLIGENTE DA EMPRESA. DEVER 

DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. A conduta da empresa que, diante de 

falha na prestação de serviço (atraso na entrega de produto), permanece 

em postura passiva, colocando o consumidor em situação de total 

impotência, gera dano moral, exigindo a reparação civil. 2. O valor 

arbitrado pelo juiz foi razoável, proporcional, não descambando para o 

enriquecimento injustificado, servindo à reparação da vítima e inibição da 

conduta do ofensor. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AL, Relator: 

Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 29/04/2015, 

1ª Câmara Cível) (sem grifos no original). Concernente ao quantum 

indenizatório, cumpre relembrar que não há um critério matemático ou 

padronizado para estabelecê-lo. Utiliza-se, assim, por analogia, o critério 

do arbitramento judicial e equidade. Com o fim de facilitar essa complexa 
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tarefa, os nossos Tribunais têm fixado, de modo reiterado, alguns 

parâmetros informativos para a fixação do valor indenizatório dos danos 

íntimos sofridos pelas pessoas, levando sempre em consideração a 

tríplice finalidade da indenização, a saber, compensatória, educativa 

(pedagógica) e punitiva, além de se atentar ao princípio da razoabilidade. 

Assim, a reparação por danos morais não pode constituir instrumento de 

enriquecimento sem causa, devendo os membros do Poder Judiciário 

dosar, com cautela e bom senso, utilizando-se das experiências 

cotidianas, o valor a ser arbitrado para tal fim, sem que, de outro lado, a 

indenização passe despercebida pelo agressor, pois, irremediavelmente, o 

caráter punitivo deve ser imperante, até mesmo para que se repense as 

condutas e atitudes a serem tomadas no futuro. Portanto, devem ser 

consideradas as particularidades do caso em questão e os princípios de 

moderação e da razoabilidade para que o valor arbitrado seja o suficiente, 

tanto para recompor os danos morais suportados pela parte autora, 

quanto para prevenção à conduta ilícita da ré. No caso dos autos, restou 

claro que a empresa ré agiu de forma reprovável quando indevidamente 

deixou de cumprir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como dificultou, de todas as formas, a solução da questão, utilizando 

o poderio econômico para tratar com impessoalidade e desdém o pleito 

legítimo da parte autora, ora consumidor. Violou, pois, o princípio da boa-fé 

objetiva, tendo a Ré ficado inerte ao invés de solucionar o dano cometido 

ao Autor, atentou contra os objetivos da política nacional das relações de 

consumo no que tange a promover a dignidade do consumidor e a atender 

aos seus interesses econômicos. Verificada a falha na prestação do 

serviço pela empresa demandada, ao não entregar a mercadoria 

comprada e devidamente paga, vislumbra-se, desde logo, a existência de 

um ato e um fato que se amolda a um nexo causal, a fim de caracterizar a 

responsabilização civil pela indenização, seja por danos materiais, seja 

pelos danos morais, pois preenchidos os requisitos mínimos para tanto. 

Assim, agindo com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função 

educativa punitiva que deve ter a condenação ao pagamento de 

reparação por danos morais e materiais provocados, e levando em 

consideração as peculiaridades do caso concreto e o aspecto negativo da 

conduta em termos de repercussão social, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, o pedido constante na inicial, analisando o feito com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de: a) condenar 

a empresa SHOPTIME.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL,a pagar, 

consoante fundamentação acima discorrida, o montante equivalente ao 

dano material, o valor pago pelo produto, valor de R$. 1.636,64 (hum mil, 

seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos, atualizado 

com juros e correção monetária e, quanto aos danos morais, fixo a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), 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 MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga ------

-------- VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, DEIXO DE 

HOMOLOGAR o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga 

credenciada a este juízo, porque não observou que se trata de matéria 

afeta à julgamento sujeito ao regime do art. 543-C do NCPC (recursos 

repetitivos), já que pretende-se a restituição em dobro de valor pago, ante 

a falha na prestação de serviço, o que, como é de sabença comezinha, 

está afetado aos recursos que formam o Tema n. 929/STJ. De mais a 

mais, inexiste dano moral indenizável na hipótese, porque é preciso que se 

compreenda de uma vez por todas que não há dano moral indenizável pelo 

simples inadimplemento contratual, porque essa espécie de dano se 

mensura por violações a direitos da personalidade, de caráter 

extrapatrimonial e não pelo mau ou bom proceder dos fornecedores no 

mercado de consumo. Por conseguinte, modifico integralmente o projeto de 

sentença, sobrestando a marcha processual, até que haja julgamento 

definitivo ou desafetação da questão sujeita a uniformização 

jurisprudencial atinente às matérias pertencentes ao Tema n. 929/STJ 

quanto ao pedido de restituição em dobro do valor pago pelo produto não 

entregue e rejeito o pedido de indenização por dano moral, por não 

vislumbrar porque razão a não entrega de juma cadeira de escritório 

represente violação à intimidade ou a outros valores da personalidade do 

consumidor. Com essas considerações, retifico in totum a conclusão 

decisória minutada no projeto de sentença ora reprovado. Publique-se no 

próprio PJE, e aguarde-se o julgamento dos recursos afetados. 

Aripuanã/MT, data da assinatura digital. FABIO PETENGILL Juiz de Direito 

em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-80.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SERAFINI OAB - MT0009582S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010106-80.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: SERGIO DOS SANTOS, ROBSON FERNANDO 

DE OLIVEIRA V I S T O S, Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial, verbalizada por Julio Cesar Pilegi Rodrigues em desfavor de 

Robson Fernando de Oliveira, objetivando a satisfação da dívida 

exequenda, nascida de notas promissórias no valor inicial de R$ 6.537,58 

(id. 8861158). Manifesta-se o exequente requerendo a realização de 

pesquisa por meio dos sistemas Renajud/infojud, com intuito de localizar 

bens móveis/imóveis pertencentes ao executado passiveis de constrição 

(id. 16303252) indicando o valor atualizado da dívida no montante de R$ 

21.130,87, por fim, pugnando pelo levantamento dos valores penhorados 

por meio do sistema Bacenjud (id. 16303252). Compulsando os autos, de 

um simples passar de olhos pelo cálculo atualizado da dívida apresentado 

pelo exequente, verifica-se excesso de execução, razão porque, a 

planilha de cálculos deve ser refeita, primeiro para que a atualização se dê 

a partir dos valores originalmente estabelecidos e não com incidência de 

juros capitalizados sobre a primeira atualização já feita ao tempo do 

ajuizamento da execução, e segundo para se adequar à regra do art. 524 

do NCPC, isto é, indicar índices, períodos, método de atualização do 

crédito. Neste passo, rejeito o petitório de id. 22597428 e, determino a 

intimação do credor para apresentar cálculo atualizado da dívida de forma 

correta, devendo ser observado pela parte, que o valor atualizado da 

dívida deve sobrevir de forma discriminada, respeitando os juros e 

correção monetária incidentes no rito sumaríssimo, nos termos em que 

dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do 

FONAJE, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por desídia. Às 

providências. Aripuanã/MT, 29 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-82.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010069-82.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: HERMES HAHN EXECUTADO: 

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME V I S T O S, Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial, verbalizada por Hermes Hahn em desfavor 

de Comércio Madeiras 2m Ltda-Me, objetivando a satisfação da dívida 

exequenda, advinda de cheques sem provisão de fundo, no valor inicial de 

R$ 14.845,00 (id. 8866732). Diante da tentativa infrutífera de penhora 

online de valores pertencentes a executada (id. 16834410), manifesta-se 

o exequente pugnando pela realização de pesquisa por meio do sistema 

Infojud, com intuito de localizar bens imóveis pertencentes a executada 

passiveis de constrição (id. 16913228), pleiteando pela inclusão do nome 

da devedora nos cadastros de inadimplentes, por fim, indicando o valor 

atualizado da dívida no montante de R$ 45.252,04 (id. 16913228). Em 

perquira os autos, de um simples passar de olhos pelo cálculo atualizado 

da dívida apresentado pelo exequente, verifica-se a presença de excesso 

de execução, razão porque, a planilha de cálculos deve ser refeita, 

primeiro para que a atualização se dê a partir dos valores originalmente 

estabelecidos e não com incidência de juros capitalizados sobre a primeira 

atualização já feita ao tempo do ajuizamento da execução, e segundo para 

se adequar à regra do art. 524 do NCPC, isto é, indicar índices, períodos, 
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método de atualização do crédito. Neste passo, rejeito o petitório de id. 

22597428 e, determino a intimação do credor para apresentar cálculo 

atualizado da dívida de forma correta, devendo ser observado pela parte, 

que o valor atualizado da dívida deve sobrevir de forma discriminada, 

respeitando os juros e correção monetária incidentes no rito sumaríssimo, 

nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil c/c 

enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por 

desídia. Às providências. Aripuanã/MT, 29 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-02.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000013-02.2018.8.11.0088. REQUERENTE: SIDNEI CORDEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MT 

VISTOS, Considerando o cancelamento das audiências de instrução e 

julgamento, conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da 

pandemia mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio 

do COVID-19 (SARS2 Corona vírus), implantadas pela Presidência do 

PJMT e pela Corregedoria-Geral da Justiça de MT mediante a Portaria 

Conjunta nº 247/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 

13.979/2020 orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, 

redesigno o ato processual para data de 23 de julho de 2020 às 09h:30 

min, ademais, cumpra-se as determinações exaradas no decisum de id. 

28395905. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã/MT, 27 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-78.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZEU DOS SANTOS PAULINO OAB - AC3650 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000232-78.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ELIZEU CAMARA REQUERIDO: 

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP VISTOS, Considerando o 

cancelamento das audiências de instrução e julgamento, conciliação, 

custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da pandemia mundial e, em 

obediência as medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 (SARS2 

Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e pela 

Corregedoria-Geral da Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 

247/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 13.979/2020 

orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, redesigno o ato 

processual para data de 23 de julho de 2020 às 09h:15 min, ademais, 

cumpra-se as determinações exaradas no decisum de id. 30125877. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 27 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS, 

Considerando o cancelamento das audiências de instrução e julgamento, 

conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da pandemia 

mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio do 

COVID-19 (SARS2 Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e 

pela Corregedoria-Geral da Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 

247/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 13.979/2020 

orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, redesigno o ato 

processual para data de 23 de julho de 2020 às 09:00 horas, ademais, 

cumpra-se as determinações exaradas no decisum de id. 29617377. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 27 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS, 

Considerando o cancelamento das audiências de instrução e julgamento, 

conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da pandemia 

mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio do 

COVID-19 (SARS2 Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e 

pela Corregedoria-Geral da Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 

247/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 13.979/2020 

orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, redesigno o ato 

processual para data de 23 de julho de 2020 às 09:00 horas, ademais, 

cumpra-se as determinações exaradas no decisum de id. 29617377. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 27 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-29.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000384-29.2019.8.11.0088. REQUERENTE: CLAUDINEY DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 
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Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de petição intitulada “Ação de cobrança de contribuição 

previdenciária c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, 

PARA FAZER CESSAR DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS”, 

ajuizada por CLAUDINEY DA SILVA GONÇALVES contra o MATO 

GROSSO- MTPREV, todos qualificados nos autos. Afirma o autor que é 

servidor público, tendo sido realizados descontos indevidos em sua folha 

de pagamento, uma vez que as reduções incidiram a título de contribuição 

previdenciária sobre os recebimentos de adicional noturno e de 

insalubridade. Expôs que tais cobranças são ilegais, ante a ausência de 

amparo legal. Requereu, em sede de antecipação de tutela, a abstenção, 

imediata, dos requeridos de realizar descontos previdenciários sobre o 

adicional noturno e de insalubridade ou quaisquer outras verbas de 

natureza indenizatória e não habitual. Foi deferida a ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA, a fim de determinar a abstenção, imediata, dos requeridos 

realizarem descontos previdenciários sobre o adicional noturno e de 

insalubridade e qualquer outra verba de natureza indenizatória e não 

habitual em face do autor, conforme Id- 20807868. Pois se verificou que a 

probabilidade do direito estava estampada nos documentos juntados com 

a inicial. O autor comprovou que os requeridos realizaram descontos em 

sua folha de pagamento sobre os valores percebidos a título de adicional 

noturno e de insalubridade, os quais, aparentemente, são indevidos, uma 

vez que tal matéria foi recentemente decidida pelo STF na tese 163. 

Dispõe a tese 163: “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’”. No caso, a tutela pleiteada fora deferida 

porque o desconto previdenciário indevido recai sobre as verbas de 

caráter indenizatório e não habitual as quais se demonstram ilegais. Com 

efeito, não houve audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 

334 do CPC, em virtude dos requeridos serem entes públicos, os quais 

não podem transacionar. O Requerido fora devidamente citados, bem 

como apresentou Contestação. Em sede de Contestação, alegou que tanto 

no Regime Geral da Previdencia Social, quanto no Regime próprio, a base 

de calculo é a remuneração, devendo ser incorporados os ganhos 

habituais remuneratórios. Por fim, pugnou pela improcedência da presente 

ação, com pedido de afastamento da tutela antecipada. Decido. O que a 

parte Autor pretende efetivamente é a declaração de que respectivas 

verbas possuem caráter indenizatório. Dispõem o art. 201, §11, e o art. 40, 

§3º, da CF, verbis: "Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio econômico e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 11. Os ganhos habituais do 

empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de 

contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, 

nos casos e na forma da lei." "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 3º Para o cálculo dos proventos 

de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as 

remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da 

lei." Como se vê, a Constituição Federal passou a adotar o regime 

previdenciário contributivo e somente se justifica a exação previdenciária 

sobre parcelas remuneratórias que possam repercutir em benefícios 

previdenciários a favor do servidor, sob pena de enriquecimento sem 

causa da Administração. Este entendimento é compartilhado pelo E. STF 

que, recentemente, ao julgar o RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários' , 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). Tendo em vista que se 

trata de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015; e, considerando a criação do MT PREV, 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, competente 

para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir 

de sua criação (Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014), e compete ao 

ESTADO DE MATO GROSSO somente responder por valores de 

contribuições previdenciárias no período até janeiro de 2015, e ao MT 

PREV arcar com os demais valores a partir de janeiro de 2015 até a 

cessação dos descontos. Desse modo, a Autor faz jus ao recebimento 

das diferenças dos valores descontados a maior a título de contribuição 

previdenciária sobre o adicional insalubridade, de regime de plantão e 

noturno haja vista a incidência indevida da alíquota de 11% (onze por 

cento) sobre as mesmas, por se tratarem de verbas que não são 

incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao índice, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Dispositivos: Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza 

indenizatória e não eventuais (adicionais de insalubridade, de regime de 

plantão e noturno), a) E CONDENAR o Requerido MTPREV na obrigação de 

não fazer, abstendo-se do lançamento de descontos dessa natureza, bem 

como restituir à parte autora os valores descontados a maior, pelos 

períodos de 01/2015 a 05/2019, no montante de R$ 2.895,67(Dois Mil 

Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) 

conforme planilha anexa, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de 

conseqüência DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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 MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga 

colaboradora, ALTERANDO a minuta decisória na parte dispositiva, 

modificando os índices de correção da dívida aplicados no projeto de 

sentença, na medida em que aos débitos judiciais da Fazenda Pública 

aplicam-se os índices de correção estabelecidos na Lei 9.494/97, mais 

precisamente em seu art. 1º-F, ou seja, correção monetária pelo IPCA-e e 

juros de mora pelos índices da caderneta de poupança. Com essas 

correções e modificações, homologo o projeto de sentença, e extingo o 

feito com julgamento de mérito. Publique-se e, transitada em julgado, dê-se 

início à fase de cumprimento de sentença – se requerida pelos 

vencedores – ou encaminhe-se ao arquivo em caso de silêncio dos 

interessados. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-68.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE PERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICADORA JUARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000028-68.2018.8.11.0088. REQUERENTE: ALTAIR JOSE PERINI 

REQUERIDO: RETIFICADORA JUARA LTDA - ME Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Das preliminares Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA e a PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE EXTRATO ORIGINAL DO SPC E SERASA pela parte 

reclamada, eis que as teses se confundem com a análise do próprio 

mérito, mormente que não trará prejuízo ao julgamento da presente 

demanda, porquanto as provas nos autos são hábeis a prolação de 

sentença. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 
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o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Do mérito 

Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ALTAIR JOSÉ PERINI em desfavor de RETIFICADORA JUARA LTDA - 

ME. 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. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. A controvérsia da presente demanda 

cinge-se a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes no valor de R$ 136,38 pleiteando com isso a declaração de 

inexistência do débito, a condenação da Ré ao pagamento de indenização 

por supostos danos morais e materiais sofridos, eis que alega 

desconhecimento do débito. Em sua exordial a parte Requerente diz haver 

relação jurídica com a Requerida, Alega o Promovente que no intuito de 

realizar a verificação de seu CPF nas instituições de proteção ao crédito 

teria constatado o protesto no valor de R$ 19.698,27 (dezenove mil 

seiscentos e noventa e oito reais) realizados pela Requerida em 

29/01/2015. Sustentou ainda, não possuir nenhuma relação coma 

Requerida, motivo pelo qual requer o cancelamento do protesto e a 

condenação da Requerida no pagamento de indenização por danos 

morais. Por seu turno a parte Requerida aduz regularidade da contratação 

e existência do débito; para tanto, visando corroborar seus argumentos 

trouxe aos autos nota promissória devidamente assinada pela parte 

autora, com assinatura idêntica aos documentos constantes junto a 

exordial, demonstrando a relação jurídica com a parte reclamante, sendo 

as mesmas suficientes a cumprirem o ônus probatório da parte Requerida, 

nos termos do art. 373, II, CPC. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 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 do 

pedido. Por não haver alteração da verdade pela autora, visto que a 

mesma alega que existe relação jurídica com a ré, desconhecendo apenas 

o débito, deixo de condenar em litigância de má-fé. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação pela parte 

Requerente, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC. Sem custas ou honorários, nesta fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 

55). Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-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. Tatiane Pereira Barros - Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000011-95.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000011-95.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas deste presente feito 

junto ao id. 173442, fls. 18,19, dos autos código n. 31875 (expedida em 

17/12/2012), autos código n. 50284 (expedida em 17/12/2012), código n. 

41084 (expedida em 10/10/2012), autos código n. 41386 (expedida em 

10/10/2012), código n. 41386 (expedida em 10/10/2012), código n. 41332 

(expedida em 18/10/2012), código n. 35445 (expedida em 17/12/2012), 

código n. 50239 (expedida em 17/12/2012), código n. 50499 (expedida em 

17/12/2012), código n. 50721 (expedida em 21/12/2012), código n. 37575 

(expedida em 24/06/2013), código n. 39644 (expedida em 24/06/2013), 

código n. 41588 (expedida em 24/06/2013), código n. 50234 (expedida em 

24/06/2013), código n. 50887 (expedida em 24/06/2013), vislumbro que as 

mesmas foram expedidas no ano de 2012 e 2013, tornando assim 

exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda em 

30/10/2013, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual 

prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

Decido. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por 

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 20.300,00 (vinte mil e 

trezentos reais), fundada em Execução de Título Executivo, de honorários 

advocatícios como defensora dativa. Recebida a inicial, fora determinada a 

citação da parte executada, qual não se manifestou nos autos, conforme 

certidão id. 17344210. Eis o breve relato. Passo à fundamentação. O 

processo comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a 

matéria nele versada envolve apenas matéria de direito, estando as 

alegações suportadas em provas documentais, dispensando-se maior 

dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo assim, como no caso 

os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da 

demanda, não há necessidade de produção de outras provas. Ressalto 

que o marco a ser considerado sobre os índices do IPCA-E em cada 

certidão, deve ser considerado a partir da citação do ente réu, mormente 

do que preceitua o art. 1º F da Lei 9.494/1997 nos termos do entendimento 

expresso na ADI nº 4357 e da ADI 4425, bem como no RE 870.947, 

apreciando o tema 810 com Repercussão Geral, de modo que o índice 

aplicável é o IPCA-E. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte exequente. Neste 

fito, vislumbro que outro caminho não há senão homologar o valor 

executado em seu valor original, em razão de que restou incontroverso 

pelas partes o direito da parte exequente no recebimento de honorários 

sucumbenciais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de HOMOLOGAR E CONDENAR a parte executada a 

pagar à parte exequente a importância de R$ 20.300,00 (vinte mil e 

trezentos reais), devidamente atualizado segundo o índice do IPCA-E e 

juros de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação do ente 

promovido; e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

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, Expeça-se RPV se não ultrapassado o teto deste juízo ou 

PRECATÓRIO em favor da parte exequente, na forma do artigo 910, § 1º, 

do CPC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os 
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autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95, com 

as seguintes correções: Pretende o autor a condenação do Estado de MT 

ao pagamento das atividades desenvolvidas na condição de defensor 

dativo, ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca e, para tanto, 

quantificou o total de URHs expressas nas certidões anexas à inicial (29) 

e transformou-os em moeda corrente, encontrando o montante indicado na 

inicial. Até aí o procedimento está correto, porém na parte dispositiva a 

auxiliar do juízo determinou a incidencia de consectários da mora como se 

se tratasse de dívida comum, privada, olvidando-se que os déibtos 

judiciais da Fazenda Pública não se atualizam do mesmo modo que as 

demais dívidas de valor. Sendo assim, altero o projeto de sentença, para 

determinar a incidência dos índices de correção monetária e atualização 

da mora na forma do preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, ou seja, 

correção pelo IPCA-e e juros de mora segundo o índice de remuneração 

da caderneta de poupança. Mantenho a minuta decisória nos demais 

termos, integrando-se essas achegas ao texto homologado. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. Publicado no PJe. Aripuanã-MT, 28 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-13.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000161-13.2018.8.11.0088. REQUERENTE: ANTONIO MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Mérito 

Diz a parte requerente diz que é O Autor é reside na zona rural, Sitio 

denominado Flor da Mata localizado próximo no distrito do Município de 

Aripuanã-MT e sendo assim é cliente da reclamada com a unidade 

consumidora nº 6/1136394-2, e que no dia 11/10/2018 às 02:30min. houve 

interrupção da energia sem qualquer comunicação e sem qualquer débito, 

advindo por ineficiência da demandada na prestação dos serviços de sua 

incumbência; afirma que entrou em contato com a requerida por diversas 

vezes e só teve os serviços reestabelecidos após aproximadamente 07 

horas de suspensão. A reclamada em sua contestação alega que se faz 

esclarecer que a interrupção no fornecimento de energia ocorreu no dia 

17/10/2018 e não em 11/10/2018, e se deu em razão de descargas 

atmosféricas que atingiram a rede de distribuição que alimenta a região 

onde está localizada a unidade consumidora da parte autora. 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 assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, muito embora a 

Reclamada pugne pela inexistência de falhas na prestação dos seus 

serviços, acostando imagens retiradas de seu sistema eletrônico, noticias 

da internet e demais documentos, verifico que a mesma não junta o 

conteúdo dos atendimentos dos protocolos apontados na exordial, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão apresentada pela 

Reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação dos 

serviços, na medida em que houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica, sem prévia notificação do consumidor. Entretanto, muito embora 

reconhecida a falha na prestação dos serviços, não vislumbro nos 

presentes autos a ocorrência de danos morais, haja vista que a 

interrupção se deu por período inferior a 48h (quarenta e oito horas), não 

ultrapassando os aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis 

enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação, notadamente 

quando observamos que a interrupção dos serviços se deu por falha na 

distribuição de energia. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. QUEDA DE ÁRVORES NA FIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA POR 

PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS. DANO MORAL PURO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL 

REFERENTE À PRODUÇÃO DE LEITE. COMPROVADO. Recurso do autor 

parcialmente provido e da ré desprovido. Unânime. (TJRS, RI n° 

71002726628, 2ª Turma Recursal, Juiz Rel. João Pedro Cavalli Junior, 

julgado em 17.10.2011) Com relação aos danos materiais, tenho que a 

parte requerente não demonstrou efetivamente os danos sofridos, eis que 

apresenta documentos do Hotel Itamaraty, sem comprovar nenhuma 

relação com o mesmo. Ademais, tais documentos referem-se somente a 

dados de supostos hóspedes, sem nenhum valor probatório. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pleito 

do Reclamante, haja vista não vislumbrar a caracterização dos danos 

morais e materiais decorrente da falha na prestação dos serviços da 

Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

Jurisdição. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os autos 

ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. C. 

Aripuanã-MT, 27 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-11.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010043-11.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/1995. Prefacialmente, é imperioso desenredar que 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/15. 

Fundamento. Decido. In casu, a parte reclamante em sua exordial pleiteia a 

parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que se opõe à irregularidade encontrada 

na UC nº 317656, alegando que não fora o autor quem procedeu com 
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desvio de energia encontrado na unidade consumidora. A parte requerida 

alega que o faturamento a maior é originário de meses referente a 

recuperação de energia não pagos, na ocasião da inspeção realizada na 

UC de nº 608335, no dia 17/07/2013, verificou a concessionária BOBINA 

DE POTENCIAL ABERTA E O MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO, através 

de TOI n. 317656. Diz que foram constatadas irregularidades no 

equipamento e aferição dos valores correspondentes à energia 

efetivamente consumida, promoveu revisão no faturamento do serviço 

prestado, de acordo com o artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 

da ANEEL, apurando diferença entre a energia utilizada e a computada – 

410 kWh – o que correspondeu em espécie o valor de R$ 207,54, frisando 

que todos os procedimentos da referida norma foram cumpridos, não 

existindo qualquer irregularidade em sua conduta, estando em exercício 

regular de direito, requerendo a improcedência dos pedidos, declarando a 

validade e regularidade dos débitos objurgados. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que resta razão 

à parte requerida. Conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 (que substitui a Resolução 

456/2000), 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). Caso a 

irregularidade tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu 

funcionamento, deverá ser emitido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, 

assinado por dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do 

consumidor (art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – 

ANEEL). Existem nos autos provas suficientes de que o processo 

administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL foi devidamente observado, apesar das argumentações da 

parte requerente, que afirma não ter sido comunicado com antecedência 

sobre o procedimento da requerida em vistoriar sua unidade consumidora. 

Nestes termos, verifica-se que a Resolução suscitada, estabelecendo as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, discorre sobre a 

caracterização de irregularidade e da recuperação de receita, verbis: 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. [...] § 6º - A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 7º - Na hipótese do 

§ 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanha-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. Como se denota, a comunicação prévia tem como objetivo 

possibilitar ao consumidor acompanhar a vistoria. Ressalta-se que a 

violação ao princípio do contraditório somente se revela sem a 

participação do consumidor no ato da vistoria, o que não é o caso dos 

autos, não havendo aí qualquer mácula já que inexistente prejuízo, como 

quer fazer crer o autor, porquanto teve a oportunidade de acompanhar os 

procedimentos estando lá presente na ocasião, como suscitado. Por 

conseguinte, o mesmo se diga quando se denota que, pela Carta ao 

Cliente – juntada pela reclamada, restou informado sobre todo o apurado, 

a forma dos cálculos – compensação e tarifa utilizada -, bem como a 

faculdade de apresentação de recurso administrativo no prazo legal de 30 

(trinta) dias a partir da data de recebimento, espelhando a legalidade dos 

atos da ENERGISA ao caso presente. Frisa-se que as fotos bem como o 

Laudo do IPEM-MT reprovando o aparelho, juntadas com a contestação – 

evento nº 20 – dão a dimensão das irregularidades, demonstrando desvio 

de energia no ramal de entrada. Enfatiza ainda a parte autora que não 

pode ser responsabilizado pelos eventuais defeitos existentes na sua 

unidade consumidora, e, ao contrário, a culpa é da ENERGISAA deixar por 

tanto tempo o medidor com problemas, não estando caracterizada sua 

culpa no evento, e assim, não pode responder pela fuga de energia 

constatada. Contudo, o entendimento é de que a comprovação da culpa do 

consumidor não interfere na sua responsabilização pelo pagamento da 

diferença eventualmente apurada no processo administrativo que se 

verificou, pois o registro irregular do real consumo pelo medidor, 

respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a 

recuperar o consumo pretérito pelo usuário que dele se beneficiou em 

atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. A 

parte autora sequer tenta justificar, apenas diz que nunca foi avisada, 

porém acompanhou toda a inspeção e foi avisado no momento desta que 

havia irregularidade no equipamento. Assim, comprovada a irregularidade 

no relógio medidor do consumo de energia elétrica, em razão da violação 

dos lacres e por estar o medidor impedido de registrar corretamente o 

respectivo consumo, pode a concessionária cobrar os valores não pagos 

pelo consumidor em virtude da falha apontada, após a observância do 

devido procedimento administrativo, como no caso em questão, não 

havendo que se falar em inexistência do débito e danos morais, restando 

indeferidos os pedidos do autor. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, tornando sem efeito a liminar concedida no evento nº 

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da 

lei nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto os autos 

ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. C. 

Aripuanã-MT, 27 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010047-48.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010047-48.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: ELVES MARQUES COUTINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prima 

facie, convém declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo 

discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas deste presente feito, 

dos autos código n. 54942 (expedida em 07/11/2014), autos código n. 

52490 (expedida em 16/05/2014), código n. 40216 (expedida em 

07/11/2014), autos código n. 40169 (expedida em 23/10/2015), código n. 

38400 (expedida em 22/06/2015), código n. 26712 (expedida em 

28/03/2014), código n. 50457 (expedida em 01/04/2014), código n. 54730 

(expedida em 15/05/2015), código n. 41915 (expedida em 01/04/2014), 

código n. 40446 (expedida em 27/09/2013), vislumbro que as mesmas 

foram expedidas no ano de 2013 e 2014, tornando assim exequíveis, 

tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda em 05/04/2017, 

segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: “ 

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Decido. Versa o 

presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por ELVES MARQUES 

COUTINHO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 32.561,85 (trinta e dois mil quinhentos e 

sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a 37 

UHR’s, fundada em Execução de Título Executivo, de honorários 

advocatícios como defensora dativa. Recebida a inicial, fora determinada a 

citação da parte executada, qual não se opôs ao valor executado, apenas 
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pugnando pelo depósito original das avocadas execuções. Eis o breve 

relato. Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve 

apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em provas 

documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não há necessidade 

de produção de outras provas. Ressalto que o marco a ser considerado 

sobre os índices do IPCA-E em cada certidão, deve ser considerado a 

partir da citação do ente réu, mormente do que preceitua o art. 1º F da Lei 

9.494/1997 nos termos do entendimento expresso na ADI nº 4357 e da 

ADI 4425, bem como no RE 870.947, apreciando o tema 810 com 

Repercussão Geral, de modo que o índice aplicável é o IPCA-E. Atente-se 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte exequente. Neste fito, vislumbro que outro 

caminho não há senão homologar o valor executado em seu valor original, 

em razão de que restou incontroverso pelas partes o direito da parte 

exequente no recebimento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de HOMOLOGAR 

E CONDENAR a parte executada a pagar à parte exequente a importância 

de R$ 32.561,85 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), devidamente atualizado segundo o índice do 

IPCA-E e juros de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação do ente 

promovido; e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

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, Expeça-se RPV se não ultrapassado o teto deste juízo ou 

PRECATÓRIO em favor da parte exequente, na forma do artigo 910, § 1º, 

do CPC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95, 

alterando-o apenas para retificar a forma de atualização da mora (juros de 

mora) definidos na minuta, porque na esteira do que estabelece o art. 1º-F 

da Lei n. 9.494/97, os juros de mora sobre débitos judiciais da Fazenda 

Pública devem ser correspondentes ao índice de remuneração da 

caderneta de poupança, e não da forma como determinado no decisum. 

Assim, alterada essa única questão da minuta decisória, homologo-a, com 

as achegas acima realizadas. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. PUblicado no PJe. Aripuanã-MT, 28 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010090-82.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 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. O pedido do autor é 

procedente. 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 a 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 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. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que é titular da unidade consumidora n° 6/677639-7; aduz que 

sua energia foi suspensa em razão do inadimplemento das faturas de 

janeiro e fevereiro de 2017, Aduz o autor que devido ao não pagamento 

das faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 teve seu 

fornecimento de energia elétrica suspenso, porém, assim que teve ciência 

deste fato, efetuou imediatamente o pagamento das contas em atraso em 

16/03/2017. Afirma, ainda, que tal solicitação foi feita no mesmo dia, ou 

seja em 16/03/2017 e que a empresa reclamada informou que sua energia 

seria religada no prazo de 24 horas, o que não ocorreu, vindo esta a ser 

restabelecida somente no dia 27/03/2017, pelo que requer a reparação 

pelos prejuízos de ordem moral. A reclamada alega que a interrupção 

temporária não foi comprovada, tendo em vista que no dia 17/03/2017 

houve a religação da unidade consumidora da parte reclamante. In casu, 

denoto que a própria reclamada trouxe provas de que a transmissão 

efetiva de energia na unidade consumidora da parte autora somente 

ocorreu dia 23/03/2017, conforme OS acostada junto ao ID. 9489071, 

mormente print no bojo de sua defesa. Diante das alegações resta, 

portanto, analisar se a conduta da concessionária de energia elétrica se 

enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo 

excedeu o limite do razoável. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o 

setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os 

prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade 

consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação 

de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 

(oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do 

fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da 

unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) 

horas da constatação, independentemente do momento em que esta 

ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Na situação versada, mesmo que incontroversa a 

ocorrência de caso fortuito e a necessidade de realização do reparo, a 

demora de 06 dias para religação se mostrou excessiva e, portanto, resta 

demonstrada a falha na prestação do serviço. Sobre o tema a Turma 

Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO 

CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO 

SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da 

ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 
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decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, 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, a condenação 

servirá 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. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inaugural para 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, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. 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). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do 

cálculo do valor devido visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios 

constante na segunda parte do mencionado disposto legal em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 25 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-16.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE COLLETI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010129-16.2016.8.11.0088. REQUERENTE: FRANCISCO SABINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALICE COLLETI Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar falha em prestação de serviço. Nesse entendimento: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/1995, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA em desfavor de ALICE COLETTI. 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 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. Pois bem, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante aduz 

que “Aduz o Reclamante que procedeu o pagamento da importância de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para que a Reclamada efetuasse a 

baixa de sua empresa. E assim, após 01 ano da contratação do serviço, a 

Reclamada não efetuou o serviço contratado, e vem se recusando a 

devolver o dinheiro pago de R$ 1.938,82 (hum mil, novecentos e trinta e 

oito reais e oitenta e dois centavos), de forma atualizada.” (Sic). Em sede 

de contestação a parte reclamada reconhece que não houve a prestação 

dos serviços, alegando que a parte autora deixou de providenciar algumas 

diligências, pugnando pela ausência no dever de indenizar. SEM RAZÃO A 

PARTE RECLAMADA. Pois bem, se a parte reclamada deixou de prestar os 

serviços, nada mais necessário que proceda com a devolução do valor 

pago pela parte autora de R$ 1.500,00, conforme recibo acostado junto a 

exordial, em razão de não prestação dos serviços que lhe era inerente, 

sendo direito da parte reclamante a devolução do valor despendido. De 

outro vértice, a parte autora logrou êxito ao demonstrar o dano e o nexo 

causal (artigo 373, I, do NCPC/2015), através de provas documentais. In 

casu, denoto que a parte reclamada é responsável pela falha na 

prestação de serviços, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema interno. De mais a mais, 

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 legitimidade de seu ato arbitrário de proceder com 

cobranças indevidas por serviços não solicitados, ônus que lhe cabia 

demonstrar em razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente 

caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 

373, II, do NCPC/2015). Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 
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9.099/1995, 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. (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). Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 

9.099/1995, firmo convicção para JULGAR PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, 

para o fim de: CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a parte autora, 

a título de danos materiais, a importância de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

(súmula 362 do STJ) 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 (artigo 405 do CC); Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P. I. C. Aripuanã-MT, 25 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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DAMATA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AILTON DO NASCIMENTO OAB - 411.451.511-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000162-27.2020.8.11.0088. REQUERENTE: DAMATA AGROPECUARIA 

LTDA - ME REPRESENTANTE: JOSE AILTON DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. 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. A requerida apesar de devidamente citada contudo não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 30209982) impondo-se a 

aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. 

Demais disso, 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 que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DAMATA AGROPECUÁRIA LTDA - ME em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. 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 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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente que 

não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer contratos 

com a parte reclamada com outra unidade consumidora, pelo que requer a 

declaração da inexistência da avocada negativação e da unidade 

consumidora n. 6/2015643-3 e danos morais. Por sua vez a empresa ré 

alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de danos 

morais, sendo relevante esclarecer que não obstante o débito tenha sido 

regular, a parte ré deixou de proceder com a retirada de forma célere do 

nome da parte autora junto aos órgãos restritivos ao crédito. Nesse 

sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO 

CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE 

R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO 

QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o 

nome civil ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que 

integram o extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a 

perspectiva consumerista, em última análise, representa o único atributo 

igualitário entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, 

dado o tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que 

deva ser majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao Recurso manejado pela Autora para promover a 

majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 

RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ 

KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança no dia 16/01/2017, a 

declaração da inexistência do débito é a medida que se impõe. 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 negativação indevida, dúvida não há que há 
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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. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, 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, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos, em 

relação a unidade consumidora n. 6/2015643-3; b) e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 

c) Determino que a parte reclamada proceda com a retirada do nome da 

parte reclamante dos órgãos do SPC e SERASA. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nesta fase (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga -------------- VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, DEIXO DE HOMOLOGAR o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga credenciada a este juízo, ante os seguintes motivos: (i) 

Escapou ao crivo da auxiliar do juízo a existência de evidente fato 

impeditivo da continuidade da ação, ao menos neste juízo especializado, 

atinente à escancarada ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo 

em demandas que se processam sob o rito sumaríssimo criado pela Lei n. 

9.099/95; (ii) Refiro-me ao fato de estar bem demonstrado nos autos que, 

apesar de se tratar de microempresa, cuja situação cadastral aferida data 

do ano de 2005, deixou a demandante de comprovar a certidão de 

inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de 

seu enquadramento tributário como ME, porque o direito de litigar no polo 

ativo das ações sujeitas ao rito sumaríssimo dependesse somente da 

nomenclatura de “ME”, o que é, antes de tudo, afrontoso e violador da 

proteção constitucional e legal esculpida pelo Estatuto da Micro Empresa 

(Lei Complementar n. 123/2006); (iii) Para evitar me alongar sobre o tema, 

basta salientar que o FONAJE, expressamente buscando controlar e 

regular a aplicação da benesse legal àquelas hipóteses que justificassem 

a demanda de pessoas jurídicas no polo ativo das ações sujeitas ao rito 

sumaríssimo editou os Enunciados 135 e 141 do FONAJE, que exigem para 

a comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. (iv) Vale 

dizer: só poderá valer-se do permissivo legal, aquela sociedade que seja 

efetivamente micro empresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

qualificação se extraia por seu status tributário e desde que o negócio 

jurídico que pretenda discutir em sede dos Juizados tenha sido 

documentado e se sujeitado ao regime de tributação simplificado, o que 

nem de longe a demandante cuidou de comprovar. (v) Sendo assim, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro 

nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 

123/06. (vi) Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Por conseguinte, modifico integralmente o projeto de 

sentença, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, pela ilegitimidade 

ativa do demandante. Publique-se no próprio PJE. Aripuanã/MT, data da 

assinatura digital. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-36.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ATRATIVA PRESENTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000013-36.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ATRATIVA PRESENTES LTDA 

- ME REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ATRATIVA PRESENTES LTDA – ME em desfavor de 

RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. A controvérsia da presente 

demanda cinge-se sobre “contrato de transporte ajustado entre as partes 

no dia 09/06/2015 a transportadora ré, para que a mesma realizasse uma 

prestação de serviço de frete a empresa autora, referente a mercadorias 

que foram adquiridas pela mesma. A prestação de serviço, seria a entrega 

de mercadorias que foram adquiridas na empresa “Castro Comercio de 

Cestas Ltda.” localizada no município de Goiânia/GO, devendo ser 

entregue na sede da autora localizada no município de Aripuanã/MT. 

Sustentou ainda a empresa autora, não possuir nenhuma relação com a 

Requerida, alega ainda que quando da entrega da mercadoria (no dia 

22/06/2015), foi surpreendida com o valor do Boleto Bancário entregue 

pela transportadora, no montante de R$ 575,68 (quinhentos e setenta e 

cinco reais e sessenta e oito centavos). Alega ainda, que foram 

realizados diversos contatos com a requerida a fim de que o suposto 

equivoco fosse corrigido, sem, contudo, obter sucesso. Diz em sua peça 

vestibular, que visando solucionar a negligencia da transportadora ré, 

realizou novas cotações com as mesmas medidas das mercadorias 

adquiridas, e que conseguiu o orçamento no montante de R$ 238,00 

(duzentos e trinta e oito reais). Alega ainda, que foi posteriormente 

surpreendida com o seu nome inscrito junto ao órgão de proteção ao 

crédito e que a referida inscrição lhe causou prejuízos de cunho moral. 
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Por fim, não vendo outra alternativa, a requerente afirma que realizou o 

pagamento da fatura a fim de que seu nome fosse retirado do rol de 

inadimplentes no dia 03/01/2017, motivo pelo qual requer o cancelamento 

do protesto e a condenação da Requerida no pagamento de indenização 

por danos morais.” (Sic). Por seu turno a parte Requerida aduz 

regularidade da contratação e existência do débito; para tanto, a 

transportadora ré fora contratada para realizar a prestação de serviços 

de frete, no qual resumia-se a transportar mercadorias que viriam de 

Goiânia/GO ao destino final em Aripuanã/MT. Conforme Nota Fiscal emitida 

a época, o serviço contratado pela requerente, seria pago ao final por ela 

mesma; sendo assim, a mesma alega que uma empresa ao contratar uma 

prestação de serviços de outra empresa, não se preocupou em nenhum 

momento em perguntar qual seria o valor que seria cobrado para tanto, 

sendo as mesmas suficientes a cumprirem o ônus probatório da parte 

Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 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 do 

pedido. Por não haver alteração da verdade pela autora, visto que a 

mesma alega que existe relação jurídica com a ré, desconhecendo apenas 

o débito, deixo de condenar em litigância de má-fé. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação pela parte 

Requerente, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-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. Tatiane Pereira 

Barros - Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza 

Leiga, e extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão 

produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 30 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000045-97.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

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:

JUSSENA SALETE FELINI PELISSER (REQUERIDO)

SELVINO PELISSER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento da presente missiva, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000090-04.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VARGAS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento da carta precatória, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0001175-74.2015.8.21.0153

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FIM OAB - RS66831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN VILMAR PIETSRZAK (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento da presente carta 

precatória, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000101-33.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO EMERICH (REQUERIDO)

MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento da carta precatória, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60346 Nr: 721-04.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FERNANDO MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu RUBENS FERNANDO 

MARCELLO, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código 

Penal;b)ABSOLVÊ-LO quanto a prática do crime previsto no artigo 14 da 

Lei 10.826/2003 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal; ec)DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu, 

quanto ao delito de ameaça, com esteio nos artigos 107, inciso IV, 109, 

incisos VI, todos do Código Penal.CONDENO, ainda, o réu ao pagamento 

das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de 

Processo Penal.Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – 

artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da 
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individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição 

Federal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 1880-45.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo dos Santos Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

deduzida na denúncia para:a)DESCLASSIFICAR a capitulação da denúncia 

que se refere ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 para dar-lhe a definição 

jurídica do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 383, 

“caput”, do CPP, em relação ao réu OSVALDO DOS SANTOS 

VILELA;b)Diante do teor da presente sentença e tendo em vista a 

hipossuficiência, deixo de condenar o réu nas custas processuais. 4. 

PROVIDÊNCIAS FINAIS:Após o trânsito em julgado da sentença, 

determino:Remeta-se cópia do processo para o Juizado Especial Criminal 

desta comarca (art. 383, §2º do CPP c/c art. 48, §1º da Lei n.º 

11.343/2006) a fim de que se instaure Termo Circunstanciado em desfavor 

do réu, designando-se audiência para oferecimento de transação penal, 

se for o caso. Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na 

CNGC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66591 Nr: 2082-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MARCOS ROBERTO 

DOS SANTOS FILHO com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, 

ambos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

12, da Lei nº 10.826/03.De mais a mais, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios ao causídico nomeado, visto que este foi apenas para a 

defesa do acusado MARCOS DOS SANTOS LIMA (fl. 187).Sem custas 

processuais.Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na 

CNGC.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

intime-o por edital da presente sentença.Oportunamente, 

arquive-se.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65273 Nr: 1247-34.2017.811.0100

 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: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente de Juina-Mt - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377/MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da petição retro, intime-se a parte contrária, para 

que querendo se manifeste, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66639 Nr: 2109-05.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALISSON ALVES ALÉCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL DE BRASNORTE/MT MAURO RUI HEISLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL e, por consequência, DENEGO A ORDEM DE 

SEGURANÇA, revogando a liminar concedida à ref. 11.

 DEIXO DE CONDENAR ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Descabida a condenação em honorários advocatícios, em razão do que 

dispõe o art. 25, da Lei 12.016/09.

 Descabida a condenação em honorários advocatícios, em razão do que 

dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.

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

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1519-57.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL, CLAUDEMIR 

APARECIDO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA

BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:MT 17.549, FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:MT 16.476/O, LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM - OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 

23.383/O

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do acusado LUIZ MARCOS 

MACIEL, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal.Proceda-se à 

Escrivania as seguintes diligências finais: a) – Intime-se o acusado da 

revogação da prisão preventiva; b) – Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso; c) 

Consigne-se que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR O ACUSADO 

ACERCA DE SEU ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS. Sirva a 

presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA/MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Ciência ao Ministério Público. Demais 

diligências.Cumpra-se, com anotação de urgência, inclusive em plantão 

judicial.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74194 Nr: 2902-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S.A em face de V.J Industrial Madeireira LTDA e outros.

À ref. 21 aportou-se petição das partes executadas oferecendo bens à 

penhora.

Instado a se manifestar, a parte exequente informou que não tem 

interesse nos bens ofertados, haja vista serem garantias de outros 

contratos e requereu a penhora online nas contas e investimentos 

bancários das partes executadas (ref.29).

Por outro lado, considerando o pedido expresso das partes executadas 

para a realização de audiência de conciliação, tendo em vista a 

inexistência de CEJUSC nessa Comarca, determino que a secretaria 

designe audiência de conciliação, a ser realizada pelo Conciliador do 

Juízo.

 Intimem-se as partes para comparecimento, com as advertências da lei.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74194 Nr: 2902-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S.A em face de V J Industrial Madeireira LTDA e outros.

 A inicial foi recebida à ref. 04.

As executadas foram citadas à ref. 18.

As partes executadas ofereceram bens à penhora, bem como, 

requereram a realização de audiência de conciliação (ref. 21).

A parte autora informou que não tem interesse na constrição dos bens, e 

requereu a penhora online nas contas e investimentos bancários das 

requeridas (ref. 29).

Determinou-se a realização de audiência de conciliação à ref. 31.

As partes protocolizaram acordo à ref.: 33.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Custas remanescentes pelas partes executadas.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, tendo 

em vista que, no caso de descumprimento do acordado, poderá a parte 

autora pedir o cumprimento da sentença, não havendo qualquer prejuízo 

neste ínterim.

Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, uma vez que não houve 

qualquer ordem de bloqueio expedido por este Juízo.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000309-51.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

HOSANA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000309-51.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: LINDOMAR DO NASCIMENTO ALVES, HOSANA PEREIRA 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. LINDOMAR DO NASCIMENTO ALVES e HOSANA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados na inicial, 

ingressaram com a presente ação de divórcio consensual. Aduzem os 

requerentes, em síntese, constituíram matrimonio no dia 16 (dezesseis) de 

dezembro de 2011, sob o regime de comunhão parcial de bens. Do 

relacionamento, nasceu 01 (um) filho menor, André Alves de Oliveira, cuja 

guarda e alimentos já forma resolvidas em acordo entabulado pelas partes 

perante o Ministério Público, conforme sustenta na inicial. Quanto à partilha 

de bens, as partes afirmam que não há bens a serem partilhados. 

Acostados à inicial vieram os documentos digitalizados. O Ministério 

Público se manifestou, pugnando pelo prosseguimento processual, 

independente da manifestação daquela instituição (id. 20271091). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 

de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da 

Constituição da República, tornou-se desnecessária a demonstração do 

lapso temporal da separação de fato do casal, para a decretação do 

divórcio. Os requerentes apresentaram cópia de sua certidão de 

casamento. Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes. 

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de LINDOMAR DO 

NASCIMENTO ALVES e HOSANA PEREIRA DE OLIVEIRA. E, em 

consequência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas pelos 

autores, observada a concessão da justiça gratuita. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 

competentes, passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: 

HOSANA PEREIRA DE OLIVEIRA. Certifique-se e arquivem-se o processo, 

com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000443-78.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACAN NUNES (REQUERENTE)

FABIANA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000443-78.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: FABIANA MARTINS DA SILVA, FABIO MACAN NUNES 

Vistos, etc. FABIANA MARTINS DA SILVA NUNES e FABIO MACAN 

NUNES, ambos devidamente qualificados na inicial, ingressaram com a 

presente ação de divórcio direto consensual. Aduzem os requerentes, em 

síntese, constituíram matrimonio no dia 05 (cinco) de setembro de 2013, 

sob o regime de comunhão parcial de bens. Do relacionamento, nasceu 01 

(uma) filha menor, Ana Claudete Martins Nunes, sendo que a guarda será 

exercida de forma unilateral em favor da genitora e o genitor terá o direito 

de permanecer com a filha em dias e horários que sejam convenientes ao 

interesse da criança e segundo sua disponibilidade, as visitas pelo genitor 

serão fixadas de forma livre, desde que previamente comunicada. Quanto 

aos alimentos, as partes convencionaram que o genitor pagará a título de 

pensão alimentícia à menor, o valor correspondente à R$ 400,00 

(quatrocentos reais), que atualmente corresponde a 40,08% (quarenta 

vírgula zero oito) por cento, bem como arcará com as despesas 

extraordinárias. A pensão alimentícia será entregue todo dia 15 (quinze) 

de cada mês subsequente, com início em junho de 2018, por meio de conta 

bancária em nome da genitora indicada na inicial. Quanto à partilha de 

bens, as partes afirmam serão partilhados da forma descrita na inicial. 

Acostados à inicial vieram os documentos digitalizados. O Ministério 

Público se manifestou, favoravelmente ao pedido dos requerentes, para 

que seja homologado o divórcio, bem como o acordo quanto aos alimentos, 

guarda e visitas (id. 21558909). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com a edição 

da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que alterou a 

redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, tornou-se 

desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação de fato 

do casal, para a decretação do divórcio. Os requerentes apresentaram 

cópia de sua certidão de casamento. Dessa forma, deve ser acolhida a 

pretensão das partes. Diante do exposto, e em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de 

FABIANA MARTINS DA SILVA NUNES e FABIO MACAN NUNES. E, em 

consequência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas pelos 

autores, observado a concessão da justiça gratuita. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 
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competentes, passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: 

FABIANA MARTINS DA SILVA. Certifique-se e arquivem-se o processo, 

com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000694-96.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

SIMARA COLEN FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000694-96.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: SIMARA COLEN FELIX, ERALDO FELIX DOS SANTOS 

Vistos, etc. ERALDO FELIX DOS SANTOS e SIMARA COLEN FELIX, ambos 

devidamente qualificados na inicial, ingressaram com a presente ação de 

divórcio consensual. Aduzem os requerentes, em síntese, constituíram 

matrimônio no dia 10 (dez) de março de 2006, sob o regime de comunhão 

parcial de bens. Do relacionamento, nasceram 02 (dois) filhos menores, 

Evelem Fátima Colen Felix e Erick Vinicius Colen Felix, sendo que a guarda 

do menor Erick será exercida de forma unilateral em favor da genitora e a 

guarda da menor Evelem será exercida de forma unilateral em favor do 

genitor e as visitas pelos genitores serão fixadas de forma livre, desde 

que previamente comunicados entre si. Quanto aos alimentos, as partes 

afirmam que já entabularam acordo na esfera privada relativo a tais 

aspectos. Quanto à partilha de bens, as partes informaram que não há 

bens para partilha. Acostados à inicial vieram os documentos digitalizados. 

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido dos 

requerentes e a homologação do acordo (id. 28857058). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 

2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da 

separação de fato do casal, para a decretação do divórcio. Os 

requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento. Dessa 

forma, deve ser acolhida a pretensão das partes. Diante do exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

DECRETO o divórcio de ERALDO FELIX DOS SANTOS e SIMARA COLEN 

FELIX. E, em consequência, julgo extinto o processo, com exame de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. 

Custas pelos autores, observada a justiça gratuita. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 

competentes, passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: 

SIMARA DA SILVA COLEN. Certifique-se e arquivem-se o processo, com 

as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000005-18.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000005-18.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: DAIANE BORGES PEREIRA REQUERIDO: ALESSANDRO 

DOS SANTOS FERREIRA Vistos, etc. DAIANE BORGES PEREIRA e 

ALESSANDRO DOS SANTOS FERREIRA, ambos devidamente qualificados 

na inicial, ingressaram com a presente ação de divórcio consensual c/c 

divisão de bens, guarda e regulamentação de visitas. Aduzem os 

requerentes, em síntese, que constituíram matrimônio no dia 12 (doze) de 

dezembro de 2014, sob o regime de comunhão parcial de bens. Do 

relacionamento, nasceu 01 (uma) filha menor, Djeniffer Nayara Ferreira 

dos Santos, sendo que a guarda será exercida de forma unilateral em 

favor do genitor, as visitas pela genitora serão fixadas de forma livre, 

desde que previamente comunicada. Quanto aos alimentos, o genitor 

dispensa a obrigação da genitora de pagar pensão alimentícias e 

despesas extraordinárias em favor da menor. Quanto à partilha de bens, 

as partes afirmam que serão partilhados da forma descrita na inicial. 

Acostados à inicial vieram os documentos digitalizados. O Ministério 

Público se manifestou, favoravelmente ao pedido dos requerentes, para 

que seja homologado o divórcio, bem como o acordo quanto aos alimentos, 

guarda e visitas (id. 28855034). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com a edição 

da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que alterou a 

redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, tornou-se 

desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação de fato 

do casal, para a decretação do divórcio. Os requerentes apresentaram 

cópia de sua certidão de casamento. Dessa forma, deve ser acolhida a 

pretensão das partes. Diante do exposto, e em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de 

DAIANE BORGES PEREIRA e ALESSANDRO DOS SANTOS FERREIRA. E, 

em consequência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

pelos autores, observada a concessão da justiça gratuita. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e 

ofícios que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 

competentes, passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: 

DAIANE BORGES PEREIRA. Certifique-se e arquivem-se o processo, com 

as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000937-40.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSIENE SANTOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODE4R JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000937-40.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: ELEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA, JOSIENE SANTOS SILVA 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. ELEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA e JOSIENE 

SANTOS SILVA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados na inicial, 

ingressaram com a presente ação de divórcio consensual. Aduzem os 

requerentes, em síntese, constituíram matrimônio no dia 21 (vinte e um) de 

dezembro de 2012, sob o regime de comunhão parcial de bens. Do 

relacionamento, nasceu 01 (um) filho menor, Jean Lucca de Oliveira, 

sendo que a guarda será exercida de forma unilateral em favor da 

genitora e as visitas pelo genitor serão fixadas de forma livre, desde que 

previamente comunicadas. Quanto aos alimentos, o genitor se compromete 

em contribuir no que for necessário para as despesas. Quanto à partilha 

de bens, as partes informaram que não há bens para partilhar. Acostados 

à inicial vieram os documentos digitalizados. O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido dos requerentes e à 

homologação do acordo (id. 28858043). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com a 

edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que 

alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 

tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação 

de fato do casal, para a decretação do divórcio. Os requerentes 

apresentaram cópia de sua certidão de casamento. Dessa forma, deve 

ser acolhida a pretensão das partes. Diante do exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

DECRETO o divórcio de ELEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA e JOSIENE 
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SANTOS SILVA DE OLIVEIRA. E, em consequência, julgo extinto o 

processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil. Custas pelos autores, observada a concessão 

da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para a averbação junto aos ofícios competentes, passando a cônjuge 

virago utilizar o nome de solteira: JOSIENE SANTOS SILVA. Certifique-se e 

arquivem-se o processo, com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-07.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE MANSAO ANTONIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010457-07.2016.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: EDILENE MANSAO 

ANTONIO Vistos etc. De proêmio, chamo o feito à ordem, haja vista a 

presença de um erro material no que tange aos nomes das partes na 

sentença de id. 28902166, devidamente homologada. Assim, retifico a 

referida sentença para onde se lê Franciele Barrancopassamani-ME, 

ler-se FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP e 

onde se lê Maria Eugênia Garcia Ribeiro, ler-se EDILENE MANSAO 

ANTONIO. Intimem-se. Às diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-85.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MORANDINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000007-85.2020.8.11.0100. EXEQUENTE: IRMAOS MORANDINI LTDA - ME 

EXECUTADO: SHEILA FELIX DA SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte 

executada, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, 

nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste 

no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo o crédito da 

parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça deverá 

indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, VI, 

NCPC). 1.3 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada, ressaltando-se que “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-95.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEDREIRO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000039-95.2017.8.11.0100. REQUERENTE: RODRIGO PEDREIRO 

MENDONCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Considerando o 

atestado médico juntado ao id. 27917822, justificando a ausência da parte 

autora à audiência de conciliação (id. 27425297), determino que a 

Secretaria do Juizado, designe nova data e hora para a audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Sr. Conciliador. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-92.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000013-92.2020.8.11.0100. EXEQUENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA 

- EPP EXECUTADO: NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cite-se a 

parte executada, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da 
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dívida, nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 

1.1 Conste no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo o 

crédito da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 

do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

a parte executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça 

deverá indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, 

VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada, ressaltando-se que “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-23.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDIONIR ALVES DIAS OAB - MT0013448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL LUIS GALLETI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010023-23.2013.8.11.0100. REQUERENTE: NELSON BARELLA 

REQUERIDO: GENTIL LUIS GALLETI Vistos etc. DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de junho de 2020, às 16h00min. Intime 

a parte Requerente, com a ADVERTÊNCIA de que o processo será extinto 

e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (art. 

9º c/c art. 51, inciso I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE). Eventuais testemunhas, até o máximo de 3 (três) para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 

e§§. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, serv indo esta  como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-15.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAARA MIRANDA DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER KAIKE ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010062-15.2016.8.11.0100. REQUERENTE: JESSIKA NAARA MIRANDA 

DE SOUZA - ME REQUERIDO: ROGER KAIKE ANTUNES DE SOUZA Vistos 

etc. DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de junho 

de 2020, às 16h30min. Intime a parte Requerente, com a ADVERTÊNCIA de 

que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo (art. 9º c/c art. 51, inciso I e § 2º, 

todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Eventuais 

testemunhas, até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 e§§. INTIMEM-SE. 

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-81.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PETSIHOIREDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(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 VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000402-81.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO no ID 30010994, 

feito pela Requerente com a parte Requerida. Extrai-se dos autos que as 

partes entabularam acordo visando por fim a presente contenda, 

requerendo, pois, a homologação e suspensão da execução. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o direito das partes é 

disponível e seus respectivos procuradores possuem bastantes poderes 

para transigirem. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado no 

Id.30010994, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e 

DETERMINO a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação 

(art. 313, II, do Código de Processo Civil). Com a vinda da informação do 

cumprimento integral do acordo, retornem-me os autos conclusos para 
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extinção, na forma do artigo 924 do Código de Processo Civil. 

Campinápolis/MT, 27 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000176-42.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMAR FRANCISCO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000176-42.2020.8.11.0110. REQUERENTE: RONIMAR FRANCISCO DE 

MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS Vistos etc. Com 

Resolução do Mérito->Improcedente. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 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, inciso 

I do CPC/15. Trata-se de Ação de Indenização por Omissão de Socorro 

proposta por ROSIMAR FRANCISCO DE MORAIS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – MT. Preliminar. Não há preliminares a 

serem sanadas. Fundamento e decido. Narra a inicial em síntese, que no 

dia 10/07/2019 por volta das 08h30m, o autor sai de Nova Xavantina com 

destino a Campinápolis pilotando uma moto Honda. Noticia que 

aproximadamente no Km 23, o autor perdeu o controle do seu veículo e 

sofreu um acidente. Relata que, impossibilitado de pedir socorro, 

manteve-se fora da pista sozinho e sem receber qualquer socorro. Aduz 

que sua esposa Rozivania, com o passar de horas decidiu encontra-lo. 

Informa que Rozivania assim que encontrou o requerente caído a “beira” 

da estrada; e em um momento de angústia e tormento, decidiu ligar para o 

Pronto Atendimento do Município de Campinápolis, mas recebeu como 

resposta a negativa de atendimento, conforme (Id nº 29426340). Alega 

que após a tentativa de buscar socorro pelo sistema de emergência da 

cidade de Campinápolis - MT, Rozivania decidiu tentar ajuda por meio do 

corpo de bombeiros do Município de Nova Xavantina – MT e que assim 

dispuseram a buscá-lo e assegurar assistência até levá-lo ao hospital. 

Argumenta que logo após ao acontecimento dos fatos, fora lavrado o 

Boletim de Ocorrência nº 2019.205946, na Delegacia de Polícia de Nova 

Xavantina. Assim requer indenização por danos morais causados pela 

omissão de socorro ao requerente. Audiência de Conciliação restou 

prejudicada, conforme (Id nº 29941581). O Município de Campinápolis – 

MT, não apresentou Contestação, conforme certidão (Id nº 30429067). 

Mérito. Com efeito, não se aplica o artigo 344, do Código de Processo Civil 

no presente caso, tendo em vista que o Município é ente público 

federativo, sendo iminente à sua condição a indisponibilidade de seus 

direitos. Ainda que o Município não tenha apresentado contestação 

tempestivamente, a revelia não é condição que faz incidir nos casos 

envolvendo a Fazenda Pública, aplicando para estes a exceção prevista 

no inciso II do art. 345, do CPC. Pois bem. Da detida análise dos autos pode 

se inferir que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o seu direito. 

Destarte não há nos autos a efetiva comprovação da omissão de socorro, 

não há documentos que comprovam tal alegação a ponto de gerar danos 

morais. O Boletim de Ocorrência (Id nº 29427555) em nenhum momento 

narrou a existência de omissão, tampouco há comprovação do pedido de 

assistência. No caso, de acordo com os documentos juntados aos autos, 

verifico que não se desincumbiu o autor, portanto, do ônus probatório 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Negritei. Nestes termos, visto que era ônus do autor demonstrar o seu 

direito, trazer aos autos os elementos necessários à comprovação dos 

fatos narrados, não se visualiza elementos que demonstrem a ocorrência 

da pretensão vindicada. Assim, a improcedência da presente ação é a 

salutar medida de direito. Dispositivo. Destarte, opino pelo julgamento 

IMPROCEDENTE da pretensão inicial, RESOLVENDO O MÉRITO o que faço 

com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei 9.099/95. Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação. Campinápolis – MT, 24 de março de 2020. Lys Meire Toda 

Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 

24 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-48.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000001-48.2020.8.11.0110. Vistos. 

Cuida-se de Ação Previdenciária de Benefício de Aposentadoria por 

Invalidez, movida por Domingos Oliveira Cruz, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz a parte autora, em síntese, 

que preenche todos os requisitos necessários à concessão do benefício. 

Nesse passo, requereu pela via administrativa a referida aposentadoria, 

todavia teve seu requerimento indeferido (ID.27801541). Neste intuito, 

buscou a via judicial. Acostou documentos (ID.27801366, ID.2779991, 

ID.27801367, ID.27799929, ID.27799937, ID.27799938, ID.27799939, 

ID.27801541, ID.27801542, ID.27801544, ID 27801547, ID.27801550, 

ID.27802219, ID.27801549, ID.27801551, ID.27801558, ID.27801559, 

ID.27802216, ID. 27802228, ID.27802230, ID.27802232, ID.27802238, 

ID.27802256, ID.27802283, ID.27802284, ID.27802285, ID.27802019, 

ID.27802994, ID.27802998, ID.27803003). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal. - Da 

gratuidade da justiça - O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família. No caso, a parte autora apresenta alegações de insuficiência de 

recursos para pagar as custas processuais, diante dos documentos 

consubstanciados aos autos , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de 

conciliação ou mediação - Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. - Da citação - Cite-se o requerido para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 25 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500014-80.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON JOSE CORREA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR as 

partes para requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de arquivamento, tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença de ID 27586099, conforme certificado no ID 30804745, bem 

como a expedição de Alvará Eletrônico (ID 29413114, conforme certificado 

no ID 29413108. Campinápolis, 30 de março de 2020. ANA CAROLINA 

TOZO DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000601-06.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BERTOCCO MEIRELLES (REQUERIDO)

CATIA MARIA JUSTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 152, VI do CPC e 

da CNGC, impulsiono estes autos para REITERAR a intimação, via matéria 

de imprensa, da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Registro que será 

necessária a arrecadação de duas diligências na região do Morro do Funil. 

CAMPINÁPOLIS, 30 de março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000695-51.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000695-51.2019.8.11.0110. Vistos, Cuida-se de execução por quantia 

certa fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública 

Estadual, diante da atuação do exequente como defensor dativo nomeado 

pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba 

executada, podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, 

nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes 

regras: I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; 

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis-MT, 24 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-18.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000003-18.2020.8.11.0110. Vistos. 

Decisão->Não concessão->Liminar Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Benefício de Aposentadoria por Invalidez, movida por Divina Nogueira de 

Oliveira, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Aduz a parte autora, em síntese, que preenche todos os requisitos 

necessários à concessão do benefício. Nesse passo, requereu pela via 

administrativa a referida aposentadoria, todavia teve seu requerimento 

indeferido (ID.27958478). Neste intuito, buscou a via judicial. Acostou 

documentos (ID.27957841, ID.27957853, ID.27958467, ID.27957856, 

ID.27958472, ID.27957858, ID.27957862, ID.27958477, ID.27958481, 

ID.27958478, ID.27958479, ID.27958486, ID.27959191, ID.27959195, 

ID.27959201, ID.27959203, ID.27959207, ID.27959212). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma 

legal. - Da gratuidade da justiça - O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família. No caso, a parte autora apresenta alegações de insuficiência de 

recursos para pagar as custas processuais, diante dos documentos 

consubstanciados aos autos , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da tutela provisória - 

Indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, pois o 

direito pleiteado depende de verificação da matéria fática subjacente de 

sua ocorrência, ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os 

fatos trazidos na inicial, mormente com devido contraditório. Ressalto a 

possibilidade de novo exame, caso haja apresentação de novos 

elementos. - Da audiência de conciliação ou mediação - Através do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União 

informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em 

que forem partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista 

versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de 

acordo antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

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

Campinápolis – MT, 25 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-70.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000006-70.2020.8.11.0110. Vistos. 

Decisão->Não concessão->Liminar Cuida-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade a Trabalhador Rural, movida por 

José Luiz Ferreira, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Aduz a parte autora, em síntese, que preenche todos os 

requisitos necessários à concessão do benefício. Nesse passo, requereu 

pela via administrativa a referida aposentadoria, todavia teve seu 

requerimento indeferido (ID.27998795). Neste intuito, buscou a via judicial. 

Acostou documentos (ID.27998004, ID.27998008, ID.27998012, 

ID.27998013, ID.27998019, ID.27998022, ID.27998026, ID.27998032, 

ID.27998035, ID.27998038, ID.27998791, ID.27998795, ID.27998799, 

ID.27998824, ID.27998827, ID.27998829, ID.27998831, ID.27998833, 

ID.27998835, ID.27999341, ID.27999347, ID.27999353). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma 

legal. - Da gratuidade da justiça - O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família. No caso, a parte autora apresenta alegações de insuficiência de 

recursos para pagar as custas processuais, diante dos documentos 

consubstanciados aos autos , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da tutela provisória - 

Indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, pois o 

direito pleiteado depende de verificação da matéria fática subjacente de 

sua ocorrência, ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os 

fatos trazidos na inicial, mormente com devido contraditório. Ressalto a 

possibilidade de novo exame, caso haja apresentação de novos 

elementos. - Da audiência de conciliação ou mediação - Através do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União 

informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em 

que forem partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista 

versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de 

acordo antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

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

Campinápolis – MT, 25 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000275-12.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO FRANCISCO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000275-12.2020.8.11.0110. 

Vistos. Decisão-Determinação Trata-se de ação de concessão de 

aposentadoria por invalidez proposto por José Eustáquio Francisco 

Borges em face do Instituto Nacional de Seguro Social. Partes qualificados 

nos autos. Constata-se dos autos que não houve o recolhimento das 

custas, tendo o autor pugnado pelos benefícios da Justiça Gratuita. Pois 

bem. Sabe-se que a presunção estabelecida no art. 99, §3°, do CPC tem 

natureza IURIS TANTUM, portanto, havendo indícios do não preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício, deve o Juízo oportunizar a 

intimação da parte para trazer aos autos a comprovação do direito 

vindicado (art. 99, §2°, do CPC). No caso concreto, verifica-se que a parte 

deixou de apresentar até mesmo a simples declaração de 

hipossuficiência, o que se faz necessária para tal pedido. Em razão disso, 

determino: 1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 

290 e 321 do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na 

distribuição; 2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado: 2.1. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou 

juntar aos autos documentos que evidenciem a hipossuficiência de 

recursos, em observância ao art. 321, caput, do CPC. Expirado o prazo, 

venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis-MT, 25 

de março de 2020. CARLOS EDUARDO MORAIS E SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000074-20.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000074-20.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando o valor da ação, remeta-se os autos à redistribuição 

no Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Campinápolis-MT 

para deliberação. Cumpra-se. Campinápolis-MT, 25 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-40.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000008-40.2020.8.11.0110. Vistos, Cuida-se de execução por quantia 

certa fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública 

Estadual, diante da atuação do exequente como defensor dativo nomeado 

pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba 

executada, podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, 

nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes 

regras: I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; 

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis-MT, 24 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000078-84.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR NAVARRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DE FÁTIMA VIEIRA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000078-84.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para trazer aos autos a certidão de casamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cláudia, 

27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000142-94.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

1000142-94.2020.8.11.0101 Vistos. 1. Trata-se de ação de modificação 

de guarda. Juntou documentos à inicial. DECIDO. Em análise aos autos, 

verifica-se que o(a)(s) menor(es) residem atualmente na Comarca de 

Sinop, o que afasta a competência deste Juízo, senão vejamos. O 

dispositivo legal inserido no artigo 147 do ECA, ao disciplinar a 

competência dos processos envolvendo menores estabelece que a 

competência será determinada da seguinte maneira: Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável. Em exame ao princípio constitucional da prioridade 
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absoluta (art. 227, caput, da CF/88), incorporado ao princípio da proteção 

integral, consagrado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras 

previstas em tal diploma, no tocante as competências demandam 

interpretação condizente à incondicional proteção dos interesses do 

menor. Assim, os direitos inerentes aos menores devem se sobrepor a 

qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, não havendo que 

se falar em prevenção previsto no artigo 43, do Novo Código de Processo 

Civil. Dessa forma, como o(a)(s) menores residem na Comarca de Sinop 

junto com o Autor, motivo pelo qual o foro competente para apreciar e 

julgar a presente ação é o de seu domicílio, qual seja a Comarca de 

Sinop/MT, com base no inciso I, do artigo 147 do ECA. Nesse sentido 

também é o entendimento dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

FAMÍLIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA DO 

DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO MENOR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO NO LAR DE 

REFERÊNCIA. CRIANÇA QUE JÁ RESIDE COM A AVÓ PATERNA EM 

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E ESTABILIEDADE. LAR MATERNO. 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1.Nos termos do art. 147, I, da Lei nº. 

8.069/90 (ECA), nos processos que envolvam interesses de menores, de 

regra, o foro competente para dirimir tais conflitos é aquele do domicílio do 

detentor da guarda. 2.Preceituam os artigos 229 da Constituição Federal e 

22 do Estatuto da Criança e do Adolescente que os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, 

proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável. 

3.Existindo provas aptas a demonstrar que a menor se encontra em 

situação de vulnerabilidade na residência materna, há de ser deferida a 

guarda à avó, pessoa que tem prestado o auxílio material, moral, 

psicológico e afetivo de que necessita a infante. 4.Recurso conhecido e 

desprovido. (TJDF. Acórdão 1147590, 20160510097332APC, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, 

publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 306/323) Outrossim, em se tratando de 

competência absoluta, consoante ressaltado pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça deve ser reconhecido de ofício pelo Magistrado, 

independentemente da propositura de exceção de incompetência ou de 

arguição pelas partes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO 

ALIMENTANDO. 1. Conforme jurisprudência assente nesta Corte, a regra 

de competência prevista no artigo 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que tem por objetivo a proteção do interesse do menor, é 

absoluta e deve ser declarada de ofício, mostrando-se inadmissível sua 

prorrogação. 2. Ademais, tendo em conta o caráter absoluto da 

competência ora em análise, em discussões como a dos autos, sobreleva 

o interesse do menor hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do 

alimentando e de sua representante legal como o competente tanto para a 

ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam 

conexas. (...). (STJ. AgRg no AREsp 240.127/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 

Pelo exposto, DECLARO este Juízo ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE 

para processar e julgar a presente ação, com fundamento no artigo 147, 

inciso I do ECA e no entendimento jurisprudencial acima colacionado, e por 

conseguinte, DETERMINO a remessa do presente feito à Comarca de 

Sinop/MT. 2. Intime-se. 3. Arbitro 01 (uma) URH em favor da advogada 

nomeada Dra. Tania Mara Rosa Finger. Expeça-se certidão de honorários. 

Após, proceda-se às baixas devidas. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 

27 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000276-58.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEU ORTIZ KERBER (REQUERIDO)

PAULO PIMENTEL (REQUERIDO)

PAULO MARCIO PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID OAB - MT6078-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Primeiramente, determino a avaliação do imóvel, a ser feito pelo 

meirinho, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, intimem-se as partes para 

querendo apresentarem manifestação em igual prazo. 3. Caso tenha 

discordância, voltem conclusos para análise. 4. Caso haja concordância 

com o valor da avaliação, voltem conclusos para nomeação de leiloeiro e 

dos atos expropriatórios. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 30 de março 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000253-15.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI APARECIDA DE LIMA IAGLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ODEMIR SIQUEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Primeiramente, determino a avaliação do imóvel, a ser feito pelo 

meirinho, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, intimem-se as partes para 

querendo apresentarem manifestação em igual prazo. 3. Caso tenha 

discordância, voltem conclusos para análise. 4. Caso haja concordância 

com o valor da avaliação, voltem conclusos para nomeação de leiloeiro e 

dos atos expropriatórios. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 30 de março 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-65.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BAYARD PRADO MOREIRA (AUTOR(A))

TEREZINHA DOWICH (AUTOR(A))

RAINER DOWICH (AUTOR(A))

MARIA LUIZA RUSCHEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIGRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REU)

JULIO CESAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-07.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-22.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-52.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-45.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TRIBURTINO COLMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-74.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-91.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GAMBIM LAZZERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-68.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-76.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000152-75.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-53.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

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

extinção do feito (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000660-21.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYKE DOUGLAS SANSIGOLO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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Vistos. 1. Procedi nesta data a retirada da restrição no veículo via sistema 

Renajud. 2. Cite-se o Requerido, eis que quando o mandado de busca e 

apreensão foi cumprido o meirinho noticiou que aquele estava segregado. 

Assim, não houve citação válida no processo. 3. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000450-67.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ERENAXNES DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CONSTRUÇÕES (REQUERIDO)

AGUAS DE CLAUDIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIO ADRIANO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Vistos. 1. Para o cumprimento do ato deprecado, 

designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 04 de junho de 

2020, às 14:30 horas. Insta destacar que cabe aos advogados informarem 

ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da 

distribuição para futuras comunicações. 3. Intime-se. 4. Diligências 

necessárias. Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CRESTAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE RIBEIRO OAB - PR40771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN BEATRIZ RAUBER 05289499180 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca do teor da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça [ID n. 20901111 - 

mandado devolvido sem cumprimento], requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da presenta Carta 

Precatória ao Juízo de origem.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46742 Nr: 784-75.2006.811.0101

 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: EDER ANTÔNIO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Custas 

processuais e honorários advocatícios pela parte autora, os últimos 

arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser 

observado que é beneficiário da Justiça Gratuita.Em razão da atuação do 

nobre advogado Dr. ROBERTO MACHADO, inscrito na OAB-MT 11.701, 

como advogado da parte nomeada como curadora especial, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 01 URH da Tabela de Honorários da OAB/MT, no valor de R$ 

970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos) Expeça-se a 

respectiva certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.Quanto 

aos honorários periciais, procedo nesta data à liberação no valor arbitrado 

às fls. 97-v no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) junto ao sistema 

da Justiça Federal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

arquivem-se.Cláudia-MT, 30 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48686 Nr: 1191-47.2007.811.0101

 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: GILMAR TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILTO DONADELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 

3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Oportunamente, arquivem-se.Cláudia-MT,30 de março de 2020.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49491 Nr: 457-62.2008.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DZOVONIARKIEVICZ, JOSÉ 

ADRIANO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, Vitor Mendes Nunes Filho - OAB:14037/MT

 Autos n° 2009/21 (Id. 49491)

Ação de Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciados: Gilberto Dzovoniarkievics e outro

Vistos.

1. Defiro o pedido do Parquet feito às fls. 227. Depreque-se, nos 

endereços indicados.

2. Para oitiva das testemunhas Hermes Pereira da Trindade e Fabio Alberto 

Lira, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 

2020 às 09h00min.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Ante a ausência injustificada do acusado Gilberto aos atos 

processuais, decreto sua revelia.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 30 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53390 Nr: 1372-43.2010.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Réu a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por idade à 

parte Autora no prazo de 30 (trinta) dias, no importe de um salário mínimo 

mensal, na forma do artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, a partir do 

ajuizamento da ação (17.12.2010), com os seguintes parâmetros(...)A 

presente sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que 

o valor da condenação NÃO supera a quantia de 1.000 (um mil) salários 

mínimos, levando-se em conta as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, bem como a fixação do benefício em 01 (um) salário mínimo 

mensal, incidindo na hipótese prevista no artigo 475, §2º, do Código de 

Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº. 10.352/2001. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cláudia-MT, 30 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 403-57.2012.811.0101

 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: SANDRA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e com fundamento no 

artigo 1.238, caput, do Código Civil, para o especial fim de DECLARAR O 

DOMÍNIO DA AUTORA SOBRE A ÁREA ABAIXO DESCRITA, nos termos do 

memorial descritivo de fls. 96/97, servindo esta sentença como título para 

registro na matrícula do CRI de Cuiabá/MT, oportunamente: “Data 18, 

Quadra 131, localizado na Avenida Professor José de Castro Dória, n° 

1.062, Setor Industrial, Gleba Celeste, 5° Parte, neste Município de 

Cláudia-MT, com os seguintes limites: ao Norte com a data nº 09, medindo 

15,00 (quinze) metros, ao Leste com as datas nº 17 e 10, medindo 42,00 

(quarenta e dois) metros, ao Sul com a Avenida Professor José de Castro 

Dória, medindo 15,00 (quinze) metros, ao Oeste com data nº. 19 medindo 

42,00 (quarenta e dois) metros e loteamento registrado sob n° 01 da 

matrícula n° 17.636 do Livro 2-BC em 03.04.1984.”(...).Diligências 

necessárias.Cláudia/MT, 30 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80375 Nr: 698-94.2012.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR LENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, 

SANTINA NEGRI DALLA LIBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:OAB/MT 3530-A

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e determino que se altere o valor 

da ação nos autos principais nº n° 578-85.2011.811.0101 (Id. 53997) para 

R$ 609.840,00 (seiscentos e nove mil e oitocentos e quarenta reais), 

devendo serem recolhidas as custas e taxas judiciais 

complementares.Custas pelos Impugnados.Condeno os impugnados ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), na forma pro rata, nos moldes do art. 85, do CPC. 

P.R.I.Após o trânsito em julgado desta decisão: a) extraia-se cópia desta 

decisão e junte-a aos autos principais: b) após, desapensem-se e 

arquivem-se com as cautelas de estilo.Procedam-se as baixas e 

comunicações necessárias. Cláudia-MT, 30 de março de 2020.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80448 Nr: 781-13.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO JOSÉ DE MORAES, DIRCEU 

OSVALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, 

Gabriella de Souza Machiavelli - OAB:19727/0, GABRIELLA DE 

SOUZA MACHIAVELLI - OAB:19727/O, MARIANGELY MENEGAZZO 

MEDEIROS - OAB:19958/O

 Autos n° 781-13.2012.811.0101 (Id. 80448)

Ação de Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciados: Elizandro José de Moraes e outro

Vistos.

1. Tendo em vista a petição de fls. 231, pelas novas patronas do acusado 

Elizandro, anote-se no Sistema Apolo seus nomes.

2. Após, intime-se a defesa para apresentar suas alegações finais no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Em seguida, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 30 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82366 Nr: 1561-16.2013.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atribuído à 

causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado que é 

beneficiária da justiça gratuita.P.R.I.Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia-MT, 30 de março de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53997 Nr: 578-85.2011.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, SANTINA NEGRI 

DALLA LIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR LENTZ, EDVAN SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:OAB/MT 3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 Autos n° 578-85.2011.811.0101 (Id. 53997)

Ação de Interdito Proibitório

Requerente: Domingos Avelino Dalla Libera e outra

Requerido: Adelir Lentz e outro

Vistos.

1. A fim de dirimir a questão e verificar sobre a necessidade de prova 

pericial, determino a constatação do imóvel em questão pelo oficial de 

justiça, verificando se a área pertence ao Sr. Bayard Prado Moreira, objeto 

de reintegração de posse cujo processo está na Vara Agrária (Código n° 

380761). Prazo de 10 (dez) dias.

Saliento que não há necessidade da diligência ser acompanhada pelas 

partes.

2. Após, conclusos os autos.

3. Diligências necessárias.
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Cláudia, 30 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51227 Nr: 606-24.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDA, GPDA, ATPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.

1. Analisando o feito, foi realziada busca de endereços, logrando êxito. 

Assim, cumpra-se a decisão de fls. 92 e verso nos endereços de fls. 118, 

121, 123, 125 e endereço indicado pelo Ministério Público às fls. 

131-verso, para fim de pagar o saldo devedor no prazo de 05 (cicno) dias, 

conforme cálculo de fls. 93/94.

 2. Atualize-se o cálculo de fls. 93/94, no prazo de legal de 05 (cinco) dias 

e após, cumpra-se o item anterior.

3. Defiro ainda, o protesto do débito alimentar.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 30 de março de 2020.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1297-96.2013.811.0101

 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 MARIA YOSHIDA GUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CRISTIANO CABRAL, ITAÚ UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992- A/MT, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:OAB/MT 13154

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

fim de: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre a Requerente 

e o Banco Requerido, e consequentemente, a inexigibilidade do débito 

referente ao contrato nº 007202995-2 com relação à Requerente que 

gerou a negativação de seu nome, confirmando a liminar concedida em 

20.10.2013 (fls. 51/52); b) CONDENAR solidariamente os Requeridos ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização 

monetária, ambos a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

segundo índice do INPC/IBGE.Condeno a parte Requerida ao pagamento 

das custas finais e honorários de sucumbência na forma pro rata, este 

último fixado em 20% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 

85, §2° do CPC.Condeno ainda o Banco Requerido ao pagamento de multa 

de 10% (dez) por cento do valor corrigido da causa, por litigância de má 

fé, que se prestará a indenizar a parte Requerente, o que faço com fulcro 

no artigo 80, incisos II e artigo 81, ambos do Código de Processo 

Civil.P.R.I.Após o trânsito em julgado, em não havendo qualquer 

requerimento, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 30 de março 

de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83799 Nr: 952-96.2014.811.0101

 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: RADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B

 Autos n° 952-96.2014.811.0101 (83799)

Ação de Alteração de Alimentos

Requerente: Raimundo Alves de Araujo

Requeridos: G.P de A. e N. P. de A.

Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como ponto controvertido a existência de causa modificativa da 

obrigação alimentar.

 3. Defiro a produção de prova apenas documental, a fim de que a parte 

autora traga aos autos documentos que comprovem seus rendimentos, 

dívidas e se contraiu nova família. Prazo: 10 (dez) dias.

4. Com a juntada, vista ao Parquet.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Intimem-se.

7. Diligências necessárias.

 Cláudia-MT,30 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80203 Nr: 518-78.2012.811.0101

 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: DCQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERVI GARBIN - OAB:MT 

3523-B

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência de prescrição total e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, ante 

a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Custas processuais e honorários advocatícios pela 

parte autora, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), devendo ser observado que é beneficiária da Justiça Gratuita.Por 

fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo de 03 

URH, qual seja, o valor de R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos) da Tabela de Honorários da 

OAB/MT a defensora nomeada, Tânia Mara Rosa Finger OAB 9.501-B. 

Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 30 

de março de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000089-16.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA LONGATO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000089-16.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. 3. Arbitro alimentos provisórios em 50% do 

salário mínimo nacional, correspondente à R$ 527,00 (quinhentos e vinte e 

sete reais), à míngua de maiores elementos a respeito da capacidade 

financeira da parte requerida e das necessidades dos autores, devidos a 
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partir desta data e que deverão ser pagos mediante depósito em conta 

bancária que deverá ser aberta em nome da genitora do Requerente. 

Esclareço que os alimentos provisórios são devidos a partir desta data e 

não da citação na forma do disposto no caput do art. 4º, da Lei de 

Alimentos, visto que o art. 13, § 2º diz respeito tão-somente à verba 

alimentícia fixada na sentença, que retroage à citação. Esta é a 

interpretação correta e que atende ao ditame constitucional que assegura 

à prestação alimentícia, regime que difere em tudo do arcabouço 

processual, tanto que o adimplemento pode ser assegurado mediante 

prisão do devedor. De que adiantaria a expressa determinação da lei que 

manda ao juiz fixar “desde logo alimentos provisórios” se fossem eles 

devidos após a citação que pode demandar dias, semanas ou até mesmo 

meses, como sói acontecer quando necessária a expedição de carta 

precatória. 4. Paute-se audiência de conciliação a ser realizada com a Sra. 

Conciliadora. 5. Cite-se o Requerido, no endereço informado na inicial, e 

intime-se a parte autora a fim de que compareçam na audiência designada, 

acompanhados de seus procuradores, importando a ausência da parte 

requerida em confissão e revelia, e a da parte requerente em 

arquivamento do pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7o). 6. Conste no mandado 

de citação que se não for feito acordo, a defesa deverá ser oferecida na 

própria audiência (Lei nº 5.478/68, art. 9o, caput). 7. Ciência ao Ministério 

Público. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 27 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000005-15.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AMARINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000005-15.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, por ora, 

os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação ordinária 

previdenciária provida por AMARINO RODRIGUES em face de INSS, em 

que requer aposentadoria por idade rural, onde alega, em síntese, que é 

trabalhador rural há muitos anos e hoje conta com 61 (sessenta e um) 

anos de idade, assim afirma ter preenchido o requisito etário e requer, em 

sede de tutela provisória, a concessão da aposentadoria por idade rural 

na qualidade de segurado especial. Ainda, esclarece que sempre prestou 

serviços no campo, com comprovação documental desde 26.03.1984, que 

sempre trabalhou no campo em regime de economia familiar, juntamente 

com sua esposa. Com a inicial apresentou documentos. DECIDO. O art. 

303 do NCPC dispõe a respeito do pedido da tutela de urgência, do qual 

caracteriza a tutela antecipada em caráter antecedente. Diante disso, o 

artigo preceitua o seguinte entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Consoante se 

extrai do CPC/2015, são necessários para a concessão da tutela de 

urgência em caráter antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do 

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

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso dos autos, não 

vislumbro a existência de prova inequívoca a amparar as asserções da 

parte requerente, sendo necessária a instrução probatória para melhor 

convicção das alegações. Outrossim, entendo que não se encontra 

presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300 do NCPC) em relação ao pedido imediato a fim de concessão do 

benefício de aposentadoria, até porque conforme mencionado na inicial a 

autarquia requerida indeferiu o pedido em 17.04.2019 ante a falta de 

período de carência, pois não comprovou efetivo exercício de atividade 

rural. Diante disso, não comprovado de imediato os requisitos para 

concessão da aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que 

ainda terá a fase instrutória a fim de obter a possibilidade de 

comprovação, não há que se falar em deferimento da tutela provisória, ora 

pleiteada, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 

4. Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, 

subscrito pelo Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário 

da PF/MT e Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 6. Diligências necessárias. Cláudia, 27 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000226-95.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO OAB - MT11269-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

CRISTIANE NAZARE DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000226-95.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Usucapião c/c Manutenção de Posse com Pedido de 

Liminar ajuizada por NATALÍCIO DA SILVA em face de COLONIZADORA 

SINOP e CRISTIANE NAZARÉ DE CARVALHO, em que afirma que é 

possuidor do imóvel Lote 135 com área de 36,30 hectares, no Bairro de 

Chácaras Cuiabá, Gleba Celeste 5ª parte, localizado no município de 

Cláudia/MT, registrado sob matrícula n.º 1.734. Alega que o imóvel acima 

aludido era de propriedade da primeira requerida, qual seja, Colonizadora 

Sinop S.A, sendo que foi adquirido pelo Sr. Paulo Wilson Bogo, por meio de 

Contrato de Compromisso de Compra e Venda n.º 2953, pactuado em 

15.05.1979 (id n.º 30685919). Empós a empresa Rohdenorte Indústria de 

Madeiras LTDA, adquiriu respectivo imóvel do Sr. Paulo Wilson Bogo com 

anuência de sua esposa Sr.ª Mirtes Beninca Bogo por meio de instrumento 

particular em 10.11.1992 (id n.º 30685921). Aduz que, houve a liquidação 

e extinção da empresa Rohdenorte Indústria de Madeiras LTDA, onde o Sr. 

João Alcir Machado era diretor sócio e proprietário, assim em 16.07.1997 

foi firmado por meio de instrumento particular de compra e venda de imóvel 

com o Sr. Natalício da Silva, ora autor, o qual passou a exercer a posse 

mansa e pacífica sobre o imóvel desde então (id n.º 30685922). Contudo, 

em 10.02.2020 o autor foi surpreendido com protocolo de registro de 

Escritura Pública de Compra e Venda em seu imóvel em nome da segunda 

requerida, qual seja Sr.ª Cristiane Nazaré de Carvalho (id n.º 30686311). 

Discorre que para resolver e questão entrou em contato com o Sr. Paulo, 

este informou que havia sido intimado para apresentar contestação em 

autos sob Cód. 89284 em razão disso contratou serviços advocatícios do 

Dr. Ricardo Ivan Barichello – OAB/SC n.º 15.274 (procuração sob id n.º ), 

para resolver questões referentes aos respectivos autos, assim outorgou 

poderes por meio de procuração lavrada no Tabelionato de Notas e 

Protestos de Títulos em 06.12.2019 (id n.º 30686301). Ocorre que por meio 

da aludida procuração o Dr. Ricardo representando a requerida Cristiane 

firmou com a Colonizadora Sinop S.A a Escritura Pública de Compra e 

Venda do imóvel objeto da lide, sendo lavrada em 07.02.2020 no Cartório 

do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop pelo valor de R$ 165.854,80 (cento e 

sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 

centavos), sobrevém que realizado contato telefônico com o Sr. Paulo 

informou que não vendeu o imóvel, que somente emitiu a procuração ao 

seu patrono Ricardo para resolver questões relativas aos autos de 

regularização do imóvel, sendo que já o Dr. Ricardo informa que fez a 

compra do imóvel do Sr. Paulo, havendo divergência nas respectivas 

informações. Ressalta-se que o imóvel permaneceu registrado em nome 

da requerida Colonizadora até os dias atuais, entretanto, o autor exerce 

sua posse desde quando firmou a compra do imóvel em 18.07.1997, ou 

seja, a mais de 22 (vinte e dois) anos, tendo inclusive o autor arrendado 

tal área diversas vezes (documentos id n.º 30685924; 30685923), tendo 

como último arrendatário o Sr. Arno Link conforme documento (id n.º 
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30685927). Advém que em 16.03.2020 foi verificado uma movimentação 

suspeita em sua propriedade, com a circulação de pessoas as quais 

desconhecia, com descarregamento de areia e pedras, bem como uma 

placa com a seguinte colocação: “Propriedade particular. Proibido acesso, 

caça e pesca. Prop: Cristiane N. de Carvalho”(fotos id’s n.º 30686319 e 

30686321). Por derradeiro em 17.03.2020 o arrendatário da área, recebeu 

notificação extrajudicial emitida pela requerida Sr.ª Cristiane, para 

desocupar o imóvel em prazo não superior a 15 (quinze) dias (id n.º 

30686310), restando claro que pode vir a sofrer esbulho de seu imóvel a 

qualquer momento. Assim, requer liminarmente a manutenção na posse do 

imóvel descrito na exordial, de modo a evitar a sofrer eventual esbulho e 

turbações, sob pena de aplicação de multa diária, caso haja seu 

descumprimento, bem como, seja imediatamente suspensa/bloqueada a 

matrícula do imóvel sobre registro no CRI de Cláudia n.º 1.734, de modo a 

garantir que não seja objeto de eventuais garantias reais, alienação ou 

venda. Com a inicial juntou documentos. É, em síntese, o Relatório. 

DECIDO. Para a concessão do pedido liminar nas ações de manutenção ou 

reintegração de posse, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor provar: “I – a sua posse; II – a turbação ou esbulho 

praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegração.” Pois bem, existem no caderno 

processual indícios mais que suficientes sobre a posse do autor em 

relação ao bem objeto da presente demanda, mormente pelos documentos 

que seguem a inicial, quais sejam, contratos de compra e venda 

pactuados conforme alegado na exordial (id’s n.º 30685919 e 30685921), 

comprovando assim que a última compra realizada do imóvel foi pelo autor 

em 19.07.1997 (id n.º 30685922), ou seja, a mais de 22 (vinte e dois) anos 

e desde então veio exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta, 

contratos de arrendamento firmados em 2004, 2008 e 2015 sendo que 

este último se encontra em vigência com o Sr. Arno Link (id’s n.º 

30685924; 30685923 e 30685927), declarações de seus vizinhos do 

imóvel objeto da lide, reconhecendo a propriedade e posse do Sr. Natalício 

(id n.º 30685929), auto de constatação referente aos autos Cód. 88761, 

no qual o vizinho da área do imóvel, informa que pertence a Natalício (id 

n.º 30685932), recibos de inscrição no CAR e estudo cadastral do imóvel 

(id n.º 30685935; 30686292 e 30686299). Tais elementos de convicção, 

data vênia, trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus 

possidendi” (posse de dono). Da mesma forma, evidente a comprovação 

da turbação praticado pela segunda requerida, levando-se em conta 

boletim de ocorrência relatando os fatos ocorridos em seu imóvel (id n.º 

30686295), a notificação extrajudicial recebida pelo arrendatário de sua 

área, constando para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias (id 

n.º 30686310) e fotos com a placa colocada pela requerida (id’s n.º 

30686319 e 30686321). Quanto à data da turbação, por sua vez, não é 

tarefa árdua concluir que ocorreu em menos de ano e dia, tendo em vista 

a verossimilhança trazida pela data apontada nos documentos juntados na 

inicial. Não se pode olvidar, por fim, que a perda da posse pode ocorrer a 

qualquer momento vez que a parte Requerida já notificou os arrendatário 

para desocupar a área. Ora, a posse é um estado de fato, nos termos do 

artigo 1.196 do Código Civil “Considera-se possuidor todo aquele que tem 

de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

posse”. A análise da posse deve ser realizada no plano dos fatos e não 

no plano jurídico, o Magistrado deve averiguar a qualidade de possuidor 

atentando-se para o mundo fático, para aquilo que realmente é e não do 

que deve ser. Sobre o assunto cumpre trazer à colação os ensinamentos 

de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “A posse seria o 

poder de fato e a propriedade, o poder de direito sobre a coisa. O fato e o 

direito: tal é a síntese a que se reduz a distinção entre a posse e a 

propriedade. A posse não é reconhecida como modelo jurídico autônomo, 

pois o possuidor seria aquele que concede destinação econômica à 

propriedade, isto é visibilidade ao domínio. A posse é a porta que 

conduziria à propriedade, um meio que conduz a um fim.(...)”. (In Direitos 

Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pg. 31). Nesse sentido, 

colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO 

DE USUCAPIÃO CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA. É viável o debate acerca da 

qualidade da posse do autor da ação de usucapião, inclusive a concessão 

de medida possessória liminar. Verificado o preenchimento dos requisitos 

do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 561 e 

seguintes do CPC, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada, 

ainda que distintas as naturezas do pleito antecipatório e do provimento 

final buscado na ação. Sentença desconstituída. Apelo provido. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082328030, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 20-02-2020). Assim sendo e considerando-se que a 

liminar é exarada em sede de cognição sumária, por ora, reputo presentes 

todos os requisitos para a concessão da liminar. Cabe salientar que há 

prova suficiente nos autos para a análise da liminar, pela ampla e 

corroborada documentação apresentada pela parte autora, razão pela 

qual torna-se desnecessária a audiência de justificação prévia. Por 

derradeiro, considerando-se que a liminar é exarada em sede de cognição 

sumária, nada impede que, após o devido processo legal e diante de 

cognição exauriente, o mérito da demanda seja julgado de forma diferente 

da aqui esposada. Em suma, tendo em vista todos os argumentos acima 

expostos entendo que a liminar deve ser acolhida. Por fim, entendo ainda 

ser necessário o bloqueio da matrícula a fim de garantir eventuais 

terceiros interessados na compra do imóvel ou eventuais garantidores. 

Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE a concessão de MANUTENÇÃO 

DE POSSE do imóvel descrito na inicial em favor do requerente NATALÍCIO 

DA SILVA, determinando-se a expedição de mandado e manutenção de 

posse a ser cumprido contra a Requerida CRISTIANE NAZARÉ DE 

CARVALHO, e quem estiver esbulhando e/ou turbando a área rural, 

inclusive, com o auxílio da força policial, caso for preciso, devendo ser 

recomendada a máxima cautela no cumprimento da presente ordem. No 

mandado, cientifiquem-se os requeridos e terceiros encontrados na área 

que não sejam os arrendatários sobre a proibição de praticar quaisquer 

outros atos de turbação ou esbulho, sob pena de serem condenados ao 

pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo com 

fulcro no instituto da astreintes, prevista no art. 497 do CPC. Determino 

que a manutenção seja feita por meio de dois Oficiais de Justiça que 

deverão identificar e qualificar eventuais pessoas que estão ocupando o 

imóvel e que lá se encontrem bem como sejam cientificados sobre o prazo 

para oferecer contestação. 2. Cumprida a liminar, citem-se os Requeridos 

e terceiros esbulhadores para, querendo, contestar a ação no prazo de 

15 (quinze) dias. Na hipótese do Sr. Oficial de Justiça verificar pela 

ocultação de uma das partes para não ser citado, determino, desde já, a 

citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253 do CPC. 

Determino ainda a citação por edital dos demais requeridos que porventura 

não sejam localizados ou identificados quando do cumprimento da 

presente liminar, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 257, III 

do CPC. 3. Dê-se ciência da presente decisão ao arrendatário do imóvel 

Sr. Arno Link. 4. Oficie-se ao Cartório de Registro de Cláudia para que 

suspensa/bloqueie qualquer ato de registro e/ou averbação na matrícula 

n.º 1.734, até ulterior deliberação. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 27 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000358-89.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ENIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAETANO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos: 1000358-89.2019.8.11.0101 Autor: ENIS 

MACHADO Requerido: MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAETANO 

Vistos. 1. Recebo a inicial, posto que preenchidos todos os requisitos 

legais, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das parcelas 

das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Após, cite-se a 

parte Requerida, por mandado, para pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 701 do NCPC. 3. No mesmo prazo, 

poderá a parte Requerida oferecer embargos, observando que o não 

oferecimento implicará na conversão em título executivo (art. 702 c/c art. 

701, §2º, ambos do NCPC). 4. Na hipótese de pagamento, a parte 

Requerida ficará isento das custas processuais (art. 701, § 1º, do NCPC). 

5. Caso a citação resulte negativa, intime-se o autor para manifestação em 

05 (cinco) dias. 6. Diligências necessárias. Cláudia, 30 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000166-93.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS HENRIQUE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

2. Após, conclusos para sentença. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 30 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-07.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000357-07.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial. 2. Defiro, por ora, os benefícios da Justiça Gratuita. 3. 

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, 

subscrito pelo Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário 

da PF/MT e Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 4. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 5. Diligências necessárias. Cláudia, 30 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000744-22.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA CHIAMOLERA GALLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000744-22.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, por ora, 

os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação ordinária 

previdenciária em que a parte autora requer aposentadoria por idade rural. 

Para tanto alega que é trabalhadora rural desde a mais tenra idade e hoje 

conta com 75 (setenta e cinco) anos de idade, assim afirma ter preenchido 

o requisito etário e requer, em sede de tutela provisória, a concessão da 

aposentadoria por idade rural na qualidade de segurada especial. Juntou 

documentos à inicial. DECIDO. O art. 303 do NCPC dispõe a respeito do 

pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela antecipada em 

caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o seguinte 

entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.” Consoante se extrai do CPC/2015, são 

necessários para a concessão da tutela de urgência em caráter 

antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da presença 

de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base 

da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, 

na sentença. No caso dos autos, não vislumbro a existência de prova 

inequívoca a amparar as asserções da parte requerente, sendo 

necessária a instrução probatória para melhor convicção das alegações. 

Outrossim, entendo que não se encontra presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) em relação ao 

pedido imediato a fim de concessão do benefício de aposentadoria. Diante 

disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a fase 

instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que se 

falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 6. Intime-se. 7. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000155-64.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TIGRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BASTOS PEREIRA OAB - RS49984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINER DOWICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos: 1000155-64.2018.8.11.0101 Autor: 

TIGRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Requerido: 

RAINER DOWICH Vistos. SENTENÇA Trata-se de ação de reintegração de 

posse interposto por TIGRINHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA em face de RAINER DOWICH. A parte autora manifestou requerendo 

a desistência do feito e consequente extinção do processo. A parte 

Requerida concordou com o pedido. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito. Assim, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço com base no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora, as quais já foram recolhidas. Determino o desbloqueio de matricula 

bem como levantamento de eventual caução existente nos autos. P.R. I. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99908 Nr: 2880-94.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Fonseca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257/B, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM 
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DESAFAVOR DE DANIEL FONSECA DA SILVA, vulgo “Luxúria” em PRISÃO 

PREVENTIVA, fazendo-a com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do 

Código de Processo Penal. , MANTENHO a prisão preventiva de DANIEL 

FONSECA DA SILVA, tanto mais porque se trata de suspeita de tentativa 

de homicídio por motivo fútil e coação das testemunhas no curso do 

processo, contexto que eleva a sua liberdade a um RISCO CONCRETO À 

ORDEM PÚBLICA.II – DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTOCompulsando os autos, verifico que a audiência de 

instrução e julgamento foi cancelada por força do artigo 10, inciso III, da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 (Ref. 81).No mesmo 

sentido, sobreveio a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelecendo em seu 

artigo 2º, § 4º que “Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, 

não serão realizadas as audiências de qualquer natureza, sessões do 

Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV 

do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020”.Assim, 

diante do cenário fático atual, POSTERGO a realização da audiência para 

momento ulterior ao prazo estabelecido na Portaria ou até que novas 

medidas sejam determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.De Juína 

para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica.VAGNER DUPIM DIASJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-28.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Vistos, Considerando a ausência de 

petição inicial, INTIME-SE a parte autora para que regularize os autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica. 

VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-54.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA INTERNACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000215-54.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:MADEIREIRA 

INTERNACIONAL LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLAN 

LOPES DIAS FERNANDES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Colniza - Sala de Conciliação Data: 13/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA DOS CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR 

RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 . 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-43.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LUIZ WECKWERTH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 28 de março de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-21.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MADALENA HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000005-21.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: CLEONICE MADALENA 

HOFFMANN Analisando-se a Inicial e seus documento, não se encontrou 

Contrato com a assinatura da requerida em todas as folhas. Assim, à 

parte-autora para argumentação e juntada. Prazo de 15 dias. Após, 

conclusos. COTRIGUAÇU, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-21.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MADALENA HOFFMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que complemente o 

valor recolhido para diligência de Oficial de Justiça, que foi recolhido como 

município de Cotriguaçu, centro, quando o correto seria município de 

Juruena, Centro, de acordo com o indicado na inicial, comprovando nos 

autos. COTRIGUAÇU, 30 de março de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000166-31.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO(A))

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E OUTROS (REQUERIDO)

ASSOCIAÇÃO FLOR DO CACAU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, comprovando nos autos. 

COTRIGUAÇU, 30 de março de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-92.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SALVINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, conforme certidão ID 29082496, 

comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 30 de março de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000646-43.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE OLIVEIRA MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, conforme certidão ID 29451187, 

comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 30 de março de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-36.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação no prazo legal. COTRIGUAÇU, 30 de março de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000164-61.2020.8.11.0099

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:

JOAO BATISTA CUNHA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000164-61.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO BATISTA CUNHA RAMOS Vistos... Analisando a Inicial 

e os documentos que a acompanham, constatou-se irregularidade que 

deve ser sanada. É que a Petição Inicial não atendeu ao disposto no artigo 

2º, do Decreto-Lei 911/69, isso porque o mencionado artigo, com as 

alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, determina que, para a busca e 

apreensão do veículo, o devedor deverá ser constituído em mora por meio 

de carta registrada com aviso de recebimento, em consonância, inclusive, 

com o Enunciado 72 da Súmula do STJ. É que a notificação expedida 

naqueles moldes – por carta com aviso de recebimento – não foi entregue 

à parte-requerida, conforme pode ser visto nos autos (Motivo: endereço 

incorreto/número não existe). Portanto, verifica-se que não ficou 

devidamente comprovada a constituição em mora da parte-requerida. 

Neste sentido, do STJ e do e. TJMT: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não 

se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do 

princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO 

PELO DEVEDOR NO CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL 

– INÉRCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. “A notificação entregue em local diverso do 

endereço contratual do devedor não é hábil para comprovar sua 

constituição em mora” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1323805/MG – Rel. 

Des. VASCODELLA GIUSTINA – j. 17/02/2011 - DJe 23/02/2011). É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. (Ap 41680/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). Além disso, não houve 

juntada do comprovante de pagamento da guia de distribuição no prazo 

previsto no Provimento nº. 22/2016-CGJ. Desta forma, a petição inicial 

merece emenda. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. JUNTAR aos autos a 

interpelação válida da parte-requerida; 2. JUNTAR a guia de distribuição e 

seu respectivo comprovante de pagamento. Frisa-se a necessidade de 

atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010064-22.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL PIONEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

ROSALINA MARIA PIERI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES OAB - MT18439-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para requerer o que entender de direito. COTRIGUAÇU, 30 de 

março de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-63.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MIKASA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000302-63.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.30083095, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): SIDNEY 

BERTUCCI - OAB/MT 4.319-A, para,querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 27 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 27/03/2020 17:29:14

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000194-97.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BATISTA FILHO (EMBARGANTE)

JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA SANTANA NUNES OAB - MT15510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EMBARGADO)

 

Vistos. Certifique-se acerca da tempestividade. Se tempestivo, recebo os 

presentes embargos à execução opostos por GERALDO BATISTA FILHO 

e OUTROS em desfavor de RENATO DIAS COUTINHO NETO, com efeito 

suspensivo. Em que pese o fato da execução não se achar garantida por 

penhora ou caução, na forma do art. 919, § 1º, do CPC, verifica-se que há 

nos autos pedido de declaração de fraude, sob o argumento de que o 

título não se encontrava em circulação e a conta já se encontrava 

encerrada, o que em cotejo com os demais elementos trazidos aos autos 

(boletim de ocorrência anexo ID. 29829025), num juízo de cognição 

sumária, justificam a concessão do efeito suspensivo aos presentes 

embargos. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTAÇÃO. 

JUNTADA EM OUTRO PROCESSO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR. FALSIDADE DOCUMENTAL. RELAÇÃO COM O TÍTULO 

EXECUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO TÍTULO. 

CONSEQUÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. 

VALIDADE. É possível a suspensão do processo de execução, mesmo 

sem a prévia segurança do juízo, mas desde que demonstrada a 

plausibilidade do direito e o perigo de dano ao executado. É essencial a 

apresentação do original da cédula de crédito bancário na ação de 

execução, contudo, a sua juntada em outro processo é exceção ao 

princípio da cartularidade, devendo a parte executada fazer prova da 

alegação de que o original não se encontra em outros autos, bastando, 

para isso, que requeira declaração daquele juízo. A alegação de falsidade 

de assinaturas em documento diverso do título exequendo, sem que se 

aponte como tal fato poderia afetar a validade da cédula de crédito 

bancário objeto da execução, afasta a pretensão de suspensão do 

processo. A impugnação ao conteúdo do título executivo, ao argumento de 

terem sido adulteradas as taxas de juros, apenas tem o condão de influir 

no montante da dívida executada, sem atingir a validade do título e do 

processo de execução, não sendo argumento suficiente à concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor.(Processo 

0703012-53.2016.8.07.0000, Orgão Julgador 2º Turma Cível, Publicado no 

DJE:25/10/2017, Pág: sem página cadastrada, 11 de outubro de 2017, 

Relator Carmelita Brasil) Sobre os embargos, ouçam-se os exequentes, 

ora embargados, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, associem-se os 

presentes aos autos de 1000210-85.2019.8.11.0034. Oportunamente, 

tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000194-97.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BATISTA FILHO (EMBARGANTE)

JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA SANTANA NUNES OAB - MT15510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EMBARGADO)

 

Vistos. Certifique-se acerca da tempestividade. Se tempestivo, recebo os 

presentes embargos à execução opostos por GERALDO BATISTA FILHO 

e OUTROS em desfavor de RENATO DIAS COUTINHO NETO, com efeito 

suspensivo. Em que pese o fato da execução não se achar garantida por 

penhora ou caução, na forma do art. 919, § 1º, do CPC, verifica-se que há 

nos autos pedido de declaração de fraude, sob o argumento de que o 

título não se encontrava em circulação e a conta já se encontrava 

encerrada, o que em cotejo com os demais elementos trazidos aos autos 

(boletim de ocorrência anexo ID. 29829025), num juízo de cognição 

sumária, justificam a concessão do efeito suspensivo aos presentes 

embargos. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTAÇÃO. 

JUNTADA EM OUTRO PROCESSO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR. FALSIDADE DOCUMENTAL. RELAÇÃO COM O TÍTULO 

EXECUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO TÍTULO. 

CONSEQUÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. 

VALIDADE. É possível a suspensão do processo de execução, mesmo 

sem a prévia segurança do juízo, mas desde que demonstrada a 

plausibilidade do direito e o perigo de dano ao executado. É essencial a 

apresentação do original da cédula de crédito bancário na ação de 

execução, contudo, a sua juntada em outro processo é exceção ao 

princípio da cartularidade, devendo a parte executada fazer prova da 

alegação de que o original não se encontra em outros autos, bastando, 

para isso, que requeira declaração daquele juízo. A alegação de falsidade 
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de assinaturas em documento diverso do título exequendo, sem que se 

aponte como tal fato poderia afetar a validade da cédula de crédito 

bancário objeto da execução, afasta a pretensão de suspensão do 

processo. A impugnação ao conteúdo do título executivo, ao argumento de 

terem sido adulteradas as taxas de juros, apenas tem o condão de influir 

no montante da dívida executada, sem atingir a validade do título e do 

processo de execução, não sendo argumento suficiente à concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor.(Processo 

0703012-53.2016.8.07.0000, Orgão Julgador 2º Turma Cível, Publicado no 

DJE:25/10/2017, Pág: sem página cadastrada, 11 de outubro de 2017, 

Relator Carmelita Brasil) Sobre os embargos, ouçam-se os exequentes, 

ora embargados, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, associem-se os 

presentes aos autos de 1000210-85.2019.8.11.0034. Oportunamente, 

tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000397-93.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. P. D. O. (AUTOR(A))

M. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000397-93.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARIANY ROSA PEREIRA, H. R. P. D. O. REU: ADRIANO MOURA DE 

OLIVEIRA Vistos e etc. Trata–se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por MARIANY ROSA PEREIRA em desfavor de ADRIANO MAURO 

DE OLIVEIRA. Defiro os pedidos de ID.30151559. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de Maio de 2020 às 14h30min, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, bem como as partes. 

Intime-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Convoque as partes para comparecimento 

pessoal, ocasião em que será tomado o depoimento pessoal das mesmas, 

sob pena de confesso, conforme o artigo 385, § 1º, do CPC. Atente-se a 

parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua caber ao 

advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando-se 

a intimação do juízo. Intime-se o requerido para que compareça a 

solenidade aprazada. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se as 

partes. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1000397-93.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. P. D. O. (AUTOR(A))

M. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000397-93.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARIANY ROSA PEREIRA, H. R. P. D. O. REU: ADRIANO MOURA DE 

OLIVEIRA Vistos e etc. Trata–se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por MARIANY ROSA PEREIRA em desfavor de ADRIANO MAURO 

DE OLIVEIRA. Defiro os pedidos de ID.30151559. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de Maio de 2020 às 14h30min, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, bem como as partes. 

Intime-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Convoque as partes para comparecimento 

pessoal, ocasião em que será tomado o depoimento pessoal das mesmas, 

sob pena de confesso, conforme o artigo 385, § 1º, do CPC. Atente-se a 

parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua caber ao 

advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando-se 

a intimação do juízo. Intime-se o requerido para que compareça a 

solenidade aprazada. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se as 

partes. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-83.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE 

DOM AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000624-83.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

CLEITON FILGUEIRA SALES - MT23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

MT7619/O e Advogados do(a) REQUERENTE: CLEITON FILGUEIRA SALES 

- MT23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - MT7619/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara 

Única da Comarca de Dom Aquino Data: 02/06/2020 Hora: 13:00 , devendo 

comunicar seu(ua,s) cliente(s). DOM AQUINO, 30 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

30/03/2020 15:03:52

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-63.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000011-63.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que, o Recurso de 

Apelação de ID. 27681900, foi apresentado tempestivamente. Nos termos 

da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os 

atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e 

outros, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo 

servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a Parte Autora (A. P. L. A. F.), para, querendo, 

apresente Contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias. DOM AQUINO, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

RODOLFO SOARES DE SOUZA 30/03/2020 15:58:19

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000184-53.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000184-53.2020.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT11003-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de 

Dom Aquino Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente(s). DOM AQUINO, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO 30/03/2020 16:46:40

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-58.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício de Pensão por 

Morte Rural” proposta por JOANA RODRIGUES DA COSTA contra O 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial, visando o recebimento de benefício em razão do 

falecimento de sua companheira, Srº. VANDERLAN PEREIRA RODRIGUES. 

Com a inicial vieram documentos. A inicial fora recebida, bem como fora 

deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita.(ID 22710808) 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 26406289, 

seguida da impugnação à contestação apresentada pela parte autora no 

ID 27422412. Há decisão de organização do processo a qual designou 

audiência de instrução e julgamento. ( ID. 27559464) Audiência realizada 

no ID 29914288. Vieram- me conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, há que se registrar que as regras 

para fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas nos artigos 

74/79 da Lei n. 8.213/91, as quais merecem transcrição, in 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 trinta dias depois deste; II - do requerimento, quando 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, 

no caso de morte presumida. Art. 75. O valor mensal da pensão por morte 

será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia 

ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na 

data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. Art. 76. 

A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 

habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou 

habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente 

só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. § 1º O 

cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro 

ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de 

sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. § 2º O 

cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia 

pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os 

dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. Art. 77. A pensão 

por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em 

parte iguais. § 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo 

direito à pensão cessar. § 2º A parte individual da pensão extingue-se: I - 

pela morte do pensionista; II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o 

irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e 

um) anos de idade, salvo se for inválido; III - para o pensionista inválido, 

pela cessação da invalidez. § 3º Com a extinção da parte do último 

pensionista a pensão extinguir-se-á. Art. 78. Por morte presumida do 

segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 

(seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma 

desta Subseção. § 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado 

em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes 

farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do 

prazo deste artigo. § 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o 

pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os 

dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Art. 79. 

Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, 

incapaz ou ausente, na forma da lei. Observa-se que para concessão do 

benefício previdenciário perseguido pelo autor, mister que três requisitos 

sejam preenchidos, quais sejam: a comprovação da qualidade de 

segurado do de cujus, o óbito e a dependência econômica do beneficiário. 

In casu, a qualidade de segurado do falecido se constata em documentos 

juntados aos autos no ID.22702107, bem como pela prova testemunhal 

produzida, comprovando que quando do óbito ainda ostentava a qualidade 

de segurada especial. O conjunto probatório que, reunido, comprova a 

condição de trabalhador rural em regime de economia familiar, senão 

vejamos os depoimentos das testemunhas, devidamente compromissadas, 

ratificam tal condição, bem como a situação de dependente de seu 

companheiro, senão vejamos: “Informa que conhece a parte autora desde 

1982 que morou vizinho do marido dela. Relata que a autora foi 

companheira do de cujus até seu falecimento e que a mesma dependia do 

companheiro que tirava o sustento da terra do pai dele. Relata que o de 

cujus permaneceu na atividade rural até a data do óbito. Informa que o 

casal não tinha empregados e nem maquinários. ” (Testemunha João 

Correa de Souza). “Que conhece a parte autora há 25(vinte e cinco) anos 

que desde que a conheceu ela sempre trabalhou na lavoura ela e o 

esposo dela o Sr. Vanderlan. Informa que a autora era companheira do de 

cujus desde que a conhece. Relata que o casal trabalhava no sitio 

plantando arroz e milho. Afirma que o de cujus sempre trabalhou na área 

rural”. (Testemunha José Virgilio Oliveira Soares). Quanto à condição de 

convienvente, no caso judicializado, tem-se que a parte autora logrou êxito 

em comprovar que era companheira/convivente do “falecido” com a 

juntada da certidão de óbito e certidão de nascimento de Marcelo Pereira 

Rodrigues e documento de identidade RG de Reginaldo Pereira Rodrigues 

comprovando que teve filhos com o de cujus e demais documentos (ID 

22702107) No ponto, destaca-se que: “Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. (...)” (negritos 

acrescidos) No que tange à dependência econômica, por se tratar de 

cônjuge, nos termos do art.16,I e §4º, Lei nº 8.213/91, prescinde de 

comprovação, presumindo-a. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO. 

ARTIGO 557, § 1º DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RURÍCOLA. 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ.557§ 1ºCPC- A pensão por morte é benefício 

previdenciário devido aos dependentes do trabalhador rural (art. 16 da Lei 

nº 8.213/91).168.213- Para a obtenção desse benefício, mister o 

preenchimento de dois requisitos: qualidade de segurado do falecido e 

dependência econômica.- É presumida a dependência econômica do 

cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de 

segurado comprovada, mediante início de prova material, corroborado por 

prova testemunhal.- Aplicável a autorização legal de julgamento 

monocrático, prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil.557Código 

de Processo Civil- Agravo legal a que se nega provimento.(TRF3 - 31540 

MS 0031540-08.2009.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 18/03/2013, OITAVA 

TURMA) (negritos acrescidos). De outra banda, o inciso I do art. 26 da 

mesma Lei prevê que a concessão de pensão por morte independe de 

carência. Como se vê, para a concessão desse benefício, o INSS não 

exige carência nenhuma (tempo mínimo de contribuição), mas que a morte 

tenha ocorrido antes da perda da qualidade de segurado, como se restou 

evidenciado. Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da 

demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na 

inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por 

morte em favor de JOANA RODRIGUES DA COSTA, a contar da data do 

requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO 
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a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000236-49.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DUARTE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rg (REU)

EDUARDO DUARTE LIRA (REU)

 

Processo n. 1000236-49.2020.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): 

GERMANO JULIAN SOUZA - MT16205-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de 

Dom Aquino Data: 02/06/2020 Hora: 14:30 , devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente(s). DOM AQUINO, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO 30/03/2020 17:52:37

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-79.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000385-79.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico e dou fé que, o recurso 

de apelação constante no id.29977388, foi interposto tempestivamente. 

Certifico, ainda, que procedo a movimentação processual, para intimar a 

parte autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

suas contrarrazões recursais. DOM AQUINO, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35347 Nr: 912-24.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Maycon Rodrigues Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Logo, à vista da fundamentação expendida julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR o acusado, JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA, 

supra qualificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II 

(motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido), 

c/c artigo 14, II, todos do CP e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, 

determinando, via de consequência, que seja submetido a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Intimem-se o réu, MPE e a 

Defesa.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre representante 

do Ministério Público e a defesa para os fins do disposto no art. 422 do 

Código de Processo Penal, no prazo de 05 dias cada.Após voltem-me 

imediatamente conclusos.Vale a presente sentença como mandado de 

intimação do réu JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA. Caso não 

seja encontrado, determino desde já sua intimação por edital frente a 

revelia já decretada nos autos.Segue anexo da folha de antecedentes 

criminais do pronunciado retirada do sistema Apolo.P.R.I.C.Expeça-se o 

necessário.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62164 Nr: 1787-18.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Fernando Rocha Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15.694, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3402-B

 Codigo:62164.

Vistos etc.

Considerando o artigo 15, inciso I, da Portaria Conjunta nº. 247/2020 do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso (anexo) que recomendou o 

reagendamento das audiências, ante a necessidade de prevenção ao 

contágio do COVID–19, redesigno a audiência retro aprazada para o dia 

14/05/2020 às 15hs30min.

No mais cumpra-se conforme decisão de Ref.39.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1606-22.2016.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges, Wilma de Bessa Nogueira 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de produção antecipada de provas proposta por ADAUTO 

NOGUEIRA BORGES E WILMA DE BESSA NOGUEIRA BORGES, ambos 

qualificados nos autos,visando aferir, por meio de mero laudo pericial, 

quem ocupa, atualmente, o perímetro do imóvel rural de sua propriedade, 

localizado na circunscrição desta comarca e, registrado sob matrícula nº 

7.737, às fls. 188, do Livro 2-AB, do CRI local.

Decisão concessão de antecipação de tutela. (ref.5)

Petição do autor pugnando que seja concedido parcelamento para o 

deposito do pagamento dos honorários periciais.(ref.72)

Manifestação do perito informando que concorda com o pagamento dos 

honorários de forma parcelada. (ref.77)

Petição da parte autora informando a morte do requerente ADAUTO 

NOGUEIRA BORGES, bem como pugnando pela suspensão do processo 

para a regularização do polo ativo.

Decurso do prazo de suspensão à ref.91.

Decisão determinando a intimação pessoal da requerente WILMA DE 

BESSA NOGUEIRA BORGES a dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Certidão informando que devidamente intimada a dar prosseguimento do 

feito a parte requerente quedou-se inerte. (ref.97)

Relatório. Decido.

 Tendo em vista que a parte autora devidamente intimada para proceder 

com prosseguimento do feito, quedou-se inerte(ref.97) extingo o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.

 Custas pelo autor. [=Sem honorários.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57197 Nr: 1985-89.2018.811.0034

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribeiro Comércio de Embalagens LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 57197

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por MARIA 

LUCIA VIEIRA DE JESUS em face de RIBEIRO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA EPP, ambas já qualificadas na inicial.

À ref. 50 aportou requerimento de DESISTÊNCIA da ação por parte do 

autor.

É o relatório. Decido.

Levando-se em consideração, o petitório da parte autora pugnando pela 

desistência da ação, de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorarios.

Ante a extinção prematura da ação arbitro os honorários ao advogado 

nomeado em 03 URH´s. Expeça-se a competente certidão.

 P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-54.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA ALVES DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000710-54.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LUCIVANIA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em Decorrência de Ato Ilícito, proposta por Lucivania Alves dos Santos em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A, devidamente qualificados. Verifica-se 

que em Id. 29069770, a parte Requerente formulou o pedido de desistência 

da presente ação. Os autos vieram conclusos para decisão. Examinando 

os autos, vislumbra-se que realmente a parte autora manifestou-se no 

sentido de desistir da ação, conforme consta no Id. 29069770 

Considerando que consta nos autos o pedido de desistência, entendo por 

bem acolher o pedido formulado pela autora para julgar o extinto a 

presente ação. Diante do exposto, desnecessárias outras considerações, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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 o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-76.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SOUZA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000715-76.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência 

de Ato Ilícito, proposta por MARCUS VINICIUS SOUZA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, devidamente qualificados. Verifica-se que em 

Id. 29135101, a parte Requerente formulou o pedido de desistência da 

presente ação. Os autos vieram conclusos para decisão. Examinando os 

autos, vislumbra-se que realmente a parte autora manifestou-se no 

sentido de desistir da ação, conforme consta no Id. 29135101. 

Considerando que consta nos autos o pedido de desistência, entendo por 

bem acolher o pedido formulado pela autora para julgar o extinto a 

presente ação. Diante do exposto, desnecessárias outras considerações, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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 o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-28.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DELBA LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000757-28.2019.8.11.0034. REQUERENTE: DELBA LACERDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 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 NCPC. Inicialmente, 

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. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

29691818, com documentos (fatura, Id. 29691815 e Relatório de 

chamadas originadas, Id. 29691817), dentro do prazo legal, Id. 29779775 e 

por sua vez a Requerente impugnou – Id. 29949256, no prazo legal, Id. 

29980874. Das preliminares. Da inépcia da inicial - da ausência de 

documentos essenciais para a propositura da ação – da ausência de 

consulta pessoal extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. 

Quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante 

original do extrato de negativação, por excesso de burocracia que não 

coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade que regem os 

processos em tramite no Juizado Especial. Da falta de interesse de agir – 

pretensão resistida. Em preliminar a Requerida arguiu ausência de 
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interesse de agir por falta de prévia provocação administrativa, ausência 

essa a qual não merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está 

obrigada a discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o 

consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus 

direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais 

em decorrência de ato ilícito, proposta por Delba Lacerda de Oliveira em 

desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas nos 

presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida restrição em seu 

nome e CPF no valor de R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis 

centavos), referente ao contrato nº. 0352279399 nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato produto consultado SCPC, emitido através de 

informações confidenciais, Id. 27728139. Aduz que ao tentar contrair 

crédito no mercado local foi surpreendida com a negativa de concessão, 

sob a justificativa que estava com o nome restrito no cadastro de 

inadimplentes. Alega que contatou a Requerida, e oportunidade em que 

informou que desconhece todos os débitos cobrados pela empresa, e que 

tudo não passa de um grave erro, no entanto a Requerida não dignou em 

solucionar o problema e nem tampouco cessar os danos causados. 

Afirma que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando 

a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais 

Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

19.02.2020 – Id. 29500034, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 29691818 a Requerida contesta em 

preliminar pela ausência de consulta pessoal extraída no balcão dos 

órgãos de proteção ao crédito e pela falta de interesse de agir – 

pretensão resistida. E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular 

do direito, vez que a Requerente contratou os serviços da Requerida, 

através da linha telefônica nº. 66 99944-2067, conta 0352279399, no 

período de 04.08.2018 a 27.01.2019, após a migração da modalidade 

pré-paga. E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, e ainda faz a juntada de fatura e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 17797/2019—12 períodos de 

04.08.2018 a 27.01.2019, com o extenso consumo na linha 66 

99944-2067, demonstrando a contratação e utilização dos serviços 

oferecidos pela Requerida. Ainda contesta, que a parte pagou 

normalmente pela fatura do mês de agosto de 2018, porém ficou 

inadimplente nas faturas dos meses de setembro a novembro de 2018 no 

valor de R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), do 

qual a autora alega desconhecer e ainda que diante da inadimplência a 

linha foi bloqueada e posteriormente cancelada. Contesta também pela 

legitimidade da cobrança, e mais pela improcedência do pedido de 

declaração de inexistência dos débitos; pela ausência de dano moral, e 

ainda faz pedido contraposto para a autora ser compelida ao pagamento 

do débito no valor de R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis 

centavos), e ao final pela improcedência. Contudo, a Requerente impugnou 

a contestação – Id. 29949256, em sua integralidade, impugnando as telas 

sistêmicas por serem provas produzidas de forma unilaterais e mais 

impugnou o pedido de condenação da parte autora as penas de litigância 

de má-fé, bem como o pedido contraposto, e ao final reiterou os termos da 

inicial pela procedência da ação. Compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que 

a parte Requerida juntou aos autos o Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 17797/2019—12 períodos de 

04.08.2018 a 27.01.2019, onde por sua vez demonstra a contratação dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Observa-se mais, que através dos 

prints anexos a contestação que a autora efetuou o pagamento da fatura 

do mês de agosto de 2018, e, ainda consta que deixou de pagar pelas 

faturas dos meses setembro a novembro de 2018, e ficando inadimplente 

no valor de R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), 

por falta de quitação dos boletos. Por conseguinte, a demonstração de 

que a autora efetuou o pagamento de fatura anterior, como verifica-se dos 

prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes, no mais observa-se que a parte não negada a 

contratação apenas diz que desconhece a suposta dívida em seu nome. 

Entretanto, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes. Portanto, não há o que falar da inexistência da contratação, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Consequentemente, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela Requerida, 

trazendo aos autos o comprovante de pagamento das faturas 

questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a 

linha telefônica nº. 66 99944-2067. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Quanto a alegação da litigância de 

má-fé, não vislumbro ao presente caso, as hipóteses dos artigos 80 e 

seguintes do NCPC. Lado outro, quanto a alegação da notificação, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia da devedora a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo a credora pela ausência do envio da notificação por 

este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Diante disso, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO 

pela PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerente ao pagamento do valor 

de R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), constante 

do extrato anexo aos autos, do qual será acrescido de juros de mora de 

1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. 

Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-09.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DA CUNHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-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):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000616-09.2019.8.11.0034. INTERESSADO: VALDIR GOMES DA CUNHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 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 
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elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 29066261, com documentos – Id. 

29066262/29066263, dentro do prazo legal, Id. 29081119, e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 29410480, no prazo legal, Id. 29422598. Da 

preliminar. De incompetência do juizado especial face à necessidade de 

produção de prova pericial técnica nas instalações elétrica da parte 

demandante. A Requerida suscita preliminar de incompetência por 

necessidade de perícia técnica, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais 

ajuizada por Valdir Gomes da Cunha em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, alega que é usuário do serviço de energia elétrica da Requerida 

através da unidade consumidora nº. 6/124327-8. Notícia que no mês de 

setembro/2019 recebeu uma notificação, sendo “Carta ao Cliente”, com a 

cobrança de R$ 1.582,02 (um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dois 

centavos), referente ao consumo de 06 (seis) meses. Afirma que, no 

referido documento consta que tinha sido encontrado irregularidades no 

medidor, e que diante disso entrou em contato com a Requerida, 

informando que não recebeu nenhuma notificação da troca de aparelho e 

inspeção que seria realizada. Aduz que na data que foi retirado o relógio 

medidor, apenas sua filha estava na residência e sendo ela menor púbere, 

afirma ainda que sua filha ao notar que a energia da casa havia sido 

cortada, vislumbrou os funcionários da Requerida, ao indaga-los sobre o 

que estava acontecendo, apenas informaram que havia sido trocado o 

equipamento, mas não deixaram qualquer documento referente – TOI. 

Assevera que a empresa Requerida trocou o relógio unilateralmente e sem 

notificação e sem acompanhamento de nenhum responsável ou 

testemunha, pois estava em seu labor diário. Frisa-se que os funcionários 

da Requerida retiraram o equipamento e eles próprios realizaram a perícia 

técnica, alega que indignado formulou defesa administrativa, no entanto 

não obteve êxito e não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Juntou documentos com a exordial. Liminar indeferida, Id. 

25955792. Realizada a audiência de conciliação em 05.02.2020 – Id. 

28944502, esta restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em 

defesa, Id. 29066261, a Requerida, contesta em preliminar pela 

incompetência do juizado especial pela necessidade de realização de 

prova pericial. E, no mérito em suma contesta pela regularidade da 

cobrança tendo em vista que foi realizada a inspeção no medidor da UC 

6/124327-8 na data de 17.01.2019, e foi constatado que o medidor se 

encontrava com furo na base, e para comprovar anexa o Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº. 673285 datado de 17.01.2019, fotos do 

medidor, Id. 29066262, e mais contesta que o equipamento/medidor foi 

submetido a rigorosa perícia junto ao IPEM/MT, conforme consta do laudo 

do INMETRO, Id. 29066262. Contesta que o termo de ocorrência emitido 

pelos funcionários não constitui ato unilateral, mas sim ato administrativo 

editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Traz em sua defesa o Agendamento de 

Avaliação Técnica de Medidor n. 2775596 datado de 17.01.2019, bem 

como do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 673285 datado de 

17.01.2019, e mais, a Carta ao Cliente e Demonstrativo de cálculo de 

recuperação de consumo Termo de Ocorrência nº. 673285, Id. 29066262, 

cientificando o autor e que procedeu dentro das normas estabelecidas 

pela Resolução 414/2010 da ANEEL. Ainda na contestação a parte junta o 

extrato consumo do cliente 124327; dados cadastrais do cliente 124327-8; 

histórico de contas do cliente 124327; ordens de serviços cliente 124327, 

Id. 29066263, e, contesta mais pela inexistência da indenização pelos 

danos morais, vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito, e ao 

final pela improcedência da ação. Por sua vez, o Requerente impugnou a 

contestação, Id. 29410480, e em síntese impugna que se trata de falha na 

medição realizada e que nada justifica a excessiva cobrança, e ainda da 

ausência de notificação, uma vez que no mesmo dia que foi retirado o 

equipamento já fora supostamente realizada a perícia, conforme consta na 

‘Carta ao Cliente’. Impugna mais, pela realização de perícia unilateral, e 

requer a nulidade do TOI, e mais pela inexatidão do cálculo, vez que a 

cobrança realizada é irregular, e impugna o pedido contraposto por não ter 

amparo legal e ao final pela procedência da ação. Pois muito bem. Em 

relação ao aspecto formal do procedimento administrativo, que redundou 

na imposição da cobrança ora questionada judicialmente, vejo que, 

conforme os ditames da Resolução 414/2010 -ANEEL, houve a intimação 

do Requerente, por meio da Carta ao Cliente 2ª via datada de 15.07.2019; 

pelo Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor nº. 2775596 datado 

de 17.01.2019 (Id. 29066262) e ainda Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 

673285 datado de 17.01.2019, juntado aos autos Id. 29066262, informando 

da inspeção, o que possibilitou o exercício de sua defesa. Cumpre 

mencionar que o autor formulou sua defesa administrativa em 23.09.2019, 

conforme consta no Id. 25386506, no entanto essa defesa foi indeferida, 

ao argumento de que: “(...) as informações e documentos apresentados 

não são consistentes para alterações no acerto do faturamento, 

prevalecendo os valores apresentados anteriormente. (...) As inspeções 

são realizadas para detecção de anomalias de forma a não gerar 

prejuízos para nenhuma das partes, sendo nossas equipes devidamente 

habilitadas e qualificadas para tal procedimento. Ocorreu em sua unidade 

consumidora no dia 17.01.2019 uma inspeção técnica a fim de verificar a 

adequação aos padrões de segurança e funcionamento do sistema de 

medição e constatado no ato procedimento irregular no medidor. Em razão 

da anormalidade identificada, solicitamos o serviço de perícia do órgão 

metrológico oficial – Inmetro/Ipem-MT. (...) Não identificamos nenhum 

elementos capaz de comprometer a regularidade do método adotado. Por 

fim, deve-se anotar que no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 673285, 

datado de 17.01.2019, hora 9h:15min, com todos os dados necessários, 

consta-se que “o medidor em campo com furo na parte de trás do mesmo. 

O mesmo foi retirado e enviado para teste em laboratório” (Id. 29066262), 

bem como do Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor nº. 2775596 

datado de 17.01.2019 (Id. 29066262). Ressalta-se que no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº673285, datado de 17.01.2019, consta que os 

funcionários da Requerida estiveram em visita na unidade consumidora 

por duas vezes, após a data do termo, sendo no dia seguinte, qual seja 

18.01.2019, em dois horários diferentes, às 10h30min e às 16h15min. 

Logo, tem-se que a Requerida seguiu o procedimento descrito na 

Resolução 414/2010, ANEEL, artigos 129 e art. 133 e parágrafos, não se 

podendo mencionar em nulidade, motivo por que improcede a alegação de 

não-observância da norma e consequente vício procedimental. Desse 

modo, concluo que a parte Requerida procedeu de acordo com as normas 

descritas na Resolução 414/2010, para aferição do medidor da UC 

6/124327-8, e neste caso através da inspeção no medidor foi constatado 

a irregularidade, conforme laudo nº. 0005958/2019 datado de 02.07.2019, 

INMETRO/IPEM/MT. Assim, observa-se que aferição do medidor foi 

realizada por laboratório, qual seja pelo INMETRO/IPEM-MT, conforme 

consta no laudo, anexo Id. 29066262, cumprindo-se o artigo 2º, inciso I, da 

Resolução 414/2010, do qual dispõe que: “Aferição de medidor pode ser 

verificada pela distribuidora, na unidade consumidora ou em laboratório de 

valores indicados por um medidor e sua conformidade com as condições 

de operação estabelecidas na legislação metrológica. ” Portanto, diante da 

análise dos autos, e da documentação juntada e em especial o laudo nº. 

0005958/2019 datado de 02.07.2019 do INMETRO/IPEM/MT, foi constatado 

que o medidor se encontra com o furo na base, conforme consta da 

conclusão do laudo, a qual está assim descrita: “O medidor não está 

funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima 

referenciado. O medidor encontra-se com furo na base.” Sendo assim 

observa-se que de fato houve a irregularidade, no medidor, e, 

consequentemente o consumo é devido, ou seja, a recuperação de 

consumo não medido torna-se devida pelo consumidor, do qual utilizou-se 

da energia, porém a mesma não foi computada devido a irregularidade 

apontada no laudo do INMETRO. Neste sentido colhe-se dos julgados 

abaixo transcritos: EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE 

MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO INMETRO – 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA 

ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados no exercício regular de 

direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código 

Civil. Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte 

Recorrente para participar da vistoria, bem como tendo o Laudo sido 

elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não 

prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão 

oficial e, portanto, imparcial. É devida a cobrança de recuperação de 

consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através 

de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas 

no medidor. Havendo comprovação de defeito no medidor e no registro do 
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consumo é devido o consumo registrado posteriormente, posto que 

sanado o defeito. Age no exercício regular de direito a concessionária 

que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo, 

segundo as normas da ANEEL, bem como inscreve o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ante a inadimplência, não havendo se falar em ato 

ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT: N.U 

1001442-36.2018.8.11.0045, Turma Recursal, Lucia Peruffo, Turma 

Recursal Única, Julgado em 23.07.2019, publicado no DJE 24.07.2019) 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA 

DEVIDA – JUNTADA DE TOI ASSINADO PELO CONSUMIDOR – LAUDO 

ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE DO 

PROCEDIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo 

pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a 

concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que 

dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do 

enriquecimento sem causa. Comprovada a irregularidade no sistema de 

medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual 

fora confeccionado na presença do consumidor, não há se falar em 

prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia 

no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas 

da ANEEL. Não restando comprovada a existência de ato ilícito de rigor a 

improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TJMT: N.U 1000653-52.2018.8.11.0040, Turma Recursal, 

Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 26.11.2019, publicado no 

DJE 28.11.2019) EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 

456/2000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. 

LEGALIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO. FATURA ILÍQUIDA. (...) AUTORIA DA 

IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. A razão da cobrança 

é o efetivo consumo de energia que fora registrado erroneamente em 

prejuízo à concessionária, desimportante a autoria da irregularidade 

constatada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível nº 70053510517, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em 05/07/2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA 

EM NOME DE TERCEIRO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. (...) DESVIO DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CÁLCULO FEITO COM 

BASE NO MAIOR CONSUMO. Comprovada a ocorrência de irregularidade 

no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do 

consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro 

dela se aproveitasse. Art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/00 da ANEEL. 

Precedentes do TJRGS. (...) Apelação a que se nega seguimento. 

(Apelação Cível Nº 70055275804, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado 

em 01/07/2013) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Requerente em face da Requerida, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 

submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-90.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO RODRIGUES DA SILVA (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))

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO(A))

 

Anexo Certidão com valor da causa atualizado, bem como, valor das 

custas a ser recolhido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-90.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO RODRIGUES DA SILVA (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))

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO(A))

 

Anexo Certidão com valor da causa atualizado, bem como, valor das 

custas a ser recolhido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-52.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de custas e cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-52.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 555,09 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), 

nos termos da r. sentença de mov. 13495914. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 141,69 (Cento e quarenta e um reais e sessenta 

e nove reais), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo 

preencher o campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, 

digitar o número único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO 

preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR 

GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson 

Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei 

e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000025-98.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 568,25 (Quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 23571014. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 154,85 (Cento e cinquenta e quatro reais e 

oitenta e cinco centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que 

p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher o 

campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, digitar o número 

único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os campos, 

clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-98.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

Anexo Certidão com valor da causa atualizado, bem como, valor das 

custas a ser recolhido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-83.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (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))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 568,25 (Quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 23571014. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 154,85 (Cento e cinquenta e quatro reais e 

oitenta e cinco centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que 

p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher o 

campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, digitar o número 

único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os campos, 

clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-83.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (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))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 568,25 (Quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 23571014. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 154,85 (Cento e cinquenta e quatro reais e 

oitenta e cinco centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que 

p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher o 

campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, digitar o número 

único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os campos, 

clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-34.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 15053703. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, digitar o 

número único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os 

campos, clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-34.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 15053703. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, digitar o 

número único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os 

campos, clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-66.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRA CERTA COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MORDJIKIAN OAB - SP170617 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 635,64 (Seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 23759587. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 222,24 (Duzentos e vinte e dois reais e vinte e 

quatro centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo 

preencher o campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, 

digitar o número único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO 

preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR 

GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson 

Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei 

e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-66.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRA CERTA COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MORDJIKIAN OAB - SP170617 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 635,64 (Seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 23759587. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 222,24 (Duzentos e vinte e dois reais e vinte e 

quatro centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo 

preencher o campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, 

digitar o número único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO 

preencher os campos, clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR 

GUIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson 

Teles de Abreu, Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei 

e assino.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-74.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO WALTER DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000477-74.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

CICERO WALTER DE AGUIAR REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de auxílio doença e/ou aposentadoria por 

invalidez proposta por CÍCERO WALTER DE AGUIAR em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, sustentando, em 

breve síntese, que possui os requisitos legais para concessão do 

mencionado benefício. Determinou-se a juntada do requerimento 

administrativo (Num. 24762312 - Pág. 1). Em resposta, a parte autora 

argumenta ser possível a postulação direta em juízo (Num. 25491755 - 

Pág. 1/5). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1- Da questão processual inicial De 

início, diante das cópias da carteira de trabalho acostadas, bem ainda o 

objeto do pedido, de caráter alimentar, o que a presumir a insuficiência de 

recursos, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC, é de se conceder o 

benefício da gratuidade da justiça à parte autora. II.2 - Do mérito Não 

obstante os valiosos argumentos da parte autora, o pleito não tem como 

ser acolhido. É que a pretensão resistida somente se configura com a 

contestação de mérito ou após negativa da parte ré em conceder o 

benefício almejado administrativamente, na forma do RE 631.240/MG, em 

sede de repercussão geral, que fixou regras específicas para a transição 

das ações previdenciárias em trâmite que não possuíam aquela condição 

da ação: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. (...) 6. Quanto 

às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), 

sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 

em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido 

ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido 

administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já 

tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse 

em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se 

enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a 

sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a 

dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. (...)” (RE 631240, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). No particular, por se tratar de ação 

interposta posteriormente ao aludido precedente, deve obrigatoriamente vir 

instruída com a prévia postulação administrativa. Aliás, ao revés do que 

argumenta a parte autora, o benefício não foi cessado sem que houvesse 

qualquer comunicação pela parte ré. Da comunicação da decisão que 

deferiu administrativamente o benefício, acostada no Num. 24664132 - 

Pág. 1, está expresso que o benefício seria cessado em 30/04/2017, e 

que, caso ainda incapacitada, deveria ele solicitar a prorrogação: “Em 

atenção ao seu pedido de Auxílio-Doença, apresentado no dia 21/11/2016, 

informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que 

foi constatada incapacidade para o trabalho. O benefício foi concedido até 

30/04/2017. Se nos 15(quinze) dias finais até a Data da Cessação do 

benefício (30/04/2017), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o 

trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante 

formalização de Solicitação de Prorrogação. (...)” (sem destaques no 

original). A Lei 13.457/17, fruto de conversão da Medida Provisória nº 767, 

de 06 de janeiro de 2017, inseriu os §§ 8º e 9º, no art. 60, da Lei 8.213/91, 

que assim prevê: “Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado 
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empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, 

no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade 

e enquanto ele permanecer incapaz. § 8º Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. § 9º Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei.” Daí porque cabia à parte 

autora, ainda que por intermédio de seu advogado, ingressar com o pedido 

de prorrogação do benefício perante o INSS nos 15 (quinze) dias que 

antecedem a data da cessação, conforme Instrução Normativa 90 do 

INSS, de 17 de novembro de 2017, respeitado que foi a data da cessação 

do benefício, tudo devidamente informado pela parte ré. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora diante 

das cópias da carteira de trabalho acostadas, bem ainda o objeto do 

pedido, de caráter alimentar, o que a presumir a insuficiência de recursos, 

nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC; b) JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC c.c. o 

RE 631.240/MG, julgado pelo Plenário do STF em sede de repercussão 

geral. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na determinação do 

inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de 

zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Não havendo 

sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os autos à 

instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, do NCPC). 

Publique-se. Intimem-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-08.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA CARLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

DANIELLY PARMA TIMIDATI OAB - MT25660/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - 693.900.451-34 (PROCURADOR)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE TAL (pseudônimo Ferti Ferti) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000462-08.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

GILBERTO DA SILVA CARLOS PROCURADOR: HERMES DA SILVA REU: 

FERNANDO DE TAL (PSEUDÔNIMO FERTI FERTI) Vistos. Defiro o pedido da 

parte autora para localização do atual endereço da parte executada, 

desde que informe a respectiva inscrição desta no CPF/MF, no prazo de 

15 (quinze) dias, informação necessária para a busca desejada. Com a 

informação, DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à 

pesquisa do endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas 

virtuais solicitados: INFOJUD. Caso a consulta seja positiva, ou seja, 

encontrado endereço novo da parte ré diferente daquele(s) informado(s) 

na petição inicial ou manifestações anteriores, expeçam-se os 

expedientes necessários para sua citação/intimação. Do contrário, caso 

não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já constante(s) do 

feito, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz 

Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000140-51.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. D. O. (REQUERENTE)

S. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000140-51.2020.8.11.0093 REQUERENTE: 

SUELI FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA 

Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da 

justiça pleiteada pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC 

e 456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 
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conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000484-66.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000484-66.2019.8.11.0093 EXEQUENTE: 

JULIANO BERTICELLI EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO 

MATO GROSSO Vistos. Deixo, por ora, de analisar o pleito retro da parte 

exequente. O objeto desta ação diz respeito à competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 

12.153/09 e do Enunciado nº 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo: “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.” “Enunciado nº 1 Compete ao Juizado Especial 

processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à 

competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 

60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade 

e necessidade de prova pericial.” Nesse sentido, deverá ser realizada a 

remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 1º da Resolução 

004/2014/TP: “Art. 1º. A causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 

de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento;” Assim, 

tratando-se de causa de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

na forma do art. 2º da Lei 12.153/09, vê-se que este juízo é incompetente 

para exame dela. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Feliz Natal, atuando na condição de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Resolução nº 

004/2014/TP c.c. o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09 e do Enunciado nº 1 da 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Intime(m)

-se. Em seguida, remetam-se os autos à aludida unidade judicial, 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000154-35.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000154-35.2020.8.11.0093 REQUERENTE: 

GILSON FISTAROL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-se-a, por meio de seu(ua) procurador(a), para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite atualizado, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, desde já 

INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, nos termos 

dos arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC, devendo ela promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. De outro 

lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu(ua) advogado(a) constituído(a), para que, 

no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos 

seguintes termos: I. Esclareça as divergências constantes na inicial 

quanto às partes, os fatos narrados e os documentos que a acompanham, 

uma vez que a parte requerente pleiteia a guarda provisória do menor 

IARLEY OLIVEIRA WEHNER, tendo acostado certidão de nascimento de 

GABRIEL OLIVEIRA FISTAROL, do qual consta como genitor, tendo 

relatado nos fatos que o menor IARLEY é filho de Aloisio Wehner e 

Solange Ferreira de Oliveira, que faleceram, estando o infante sob a 

guarda de fato dos avós maternos; II. Comprove o endereço residencial 

por meio de documento idôneo, como contas de água, energia elétrica, 

telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, inciso II). Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-13.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))
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N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000149-13.2020.8.11.0093; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)/[Estupro, Estupro de 

vulnerável]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Procedo a juntada em anexo da proposta de 

honorários e demais documentos, protocolados via e-mail na data de 

26/03/2020. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR as partes 

a se manifestarem conforme Decisão de Id. 30173561. FELIZ NATAL, 29 

de março de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São 

Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 

TELEFONE: (66) 35852077

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-29.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS ARACA LTDA 

(REQUERIDO)

JOSE MARIA PINTO (REQUERIDO)

CATARINA CORREA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – 

CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 

(dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

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, onde o 

usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. FELIZ NATAL, 30 de 

março de 2020. MICHELLE EUGENIA REZENDE SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: 

Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 - TELEFONE: (66) 35852077

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000600-72.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000600-72.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ELIAS LEITE DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Considerando que para a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela faz-se necessária a realização de perícia médica 

judicial, postergo a análise para a sentença. NOMEIO o(a) DR(A). CARLOS 

JOSÉ BORBA VALIENTE, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 7910 como 

médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) ELIAS LEITE DOS SANTOS, 

para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Diante dos limites mínimo e 

máximo de R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos) e R$ 200,00 

(duzentos reais) estabelecidos na Resolução 305/2014-CJF, em seu 

anexo único, a fixação dos honorários nestas balizas, ainda que no teto, 

tem desestimulado os poucos profissionais da área médica que colaboram 

na atuação destas causas perante este Juízo, que o fazem mais pela 

questão social e pelo compromisso com as causas do país do que pela 

remuneração máxima (R$ 200,00). Não se olvida que, na maior parte dos 

casos, o objeto de análise é simples e pouco complexo. Todavia, a citada 

Resolução data de 7 de outubro de 2014, e, em contato telefônico com o 

Departamento de Assistência Judiciária Gratuita do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região em abril de 2019, desde a edição do aludido ato 

normativo, soube-se que não houve qualquer atualização de tais valores 

com base na variação do IPCA-Especial do ano anterior por meio de 

portaria do Corregedor-Geral da Justiça Federal, na forma do seu art. 46. 

De outro lado, ainda que o exame pericial na maior parte dos casos seja 

simples, não se pode desconsiderar a capacitação do profissional da 

saúde autorizado pelo Estado para o exercício da Medicina, que envolve 

no mínimo seis anos de ensino, em determinados períodos com aulas 

integrais, além da residência médica variável de dois a cinco anos, 

consoante o Decreto Federal nº 80.281/77, alterado pelo Decreto Federal 

nº 7.562/11, e demais normas de regência. Daí porque, ainda que a maior 

parte dos casos sejam simples e pouco complexos, diante da capacitação 

do(a) profissional nomeado(a), da desatualização da Tabela V do anexo 

único da Resolução 305/2014-CJF, do razoável nível de especialização e 

da pouca complexidade do trabalho, a natureza e a importância da causa, 

alimentar, por sinal, o ótimo grau de zelo do(a) profissional e o lugar de 

prestação do serviço, afastado de grande centros urbanos com acesso 

por meio de estradas esburacadas, sem acostamento e sem sinalização 

adequada, sem falar no desinteresse dos poucos profissionais médicos 

aqui existentes para o exercício deste mister, FIXO os honorários periciais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), duas vezes o limite máximo 

previsto no anexo único, conforme autorização do art. 28, parágrafo 

único, da mencionada Resolução 305/2014-CJF, observadas as demais 

diretrizes do seu art. 25, incisos I, II, III e V. Ante o exposto, DETERMINO: a) 

a intimação do(a) perito(a) DR(A). CARLOS JOSÉ BORBA VALIENTE, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 7910, pelo endereço eletrônico 

carlosvaliente@gmail.com, a fim de dar celeridade ao processo e por 

conveniência dos próprios profissionais, na autorização do art. 193, 

“caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 270, “caput”, do NCPC, disposições 

da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da CNGC, com as advertências legais 

(art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que 

lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso (art. 

466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao Juízo com antecedência 

razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias; 

b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que responda aos 

termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação das partes, por 

meio de seus advogados, para que, caso não tenham feito, queiram e 

dentro em 15 (quinze) dias contados do despacho/decisão, indiquem o 

assistente técnico e apresentem quesitos (art. 465, § 1º, incisos II e III), 

dando-se ciência à parte adversa quando da juntada destes aos autos e 

advertindo ambas da possibilidade de as partes apresentar(em), durante a 

diligência, quesitos suplementares (art. 469 do NCPC); d) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe-se ao perito 

judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, informando-lhe que, se 

necessário, desde já, fica autorizada a carga dos autos do processo; e) 

estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e o local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as partes, por meio 

de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; f) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 
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para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

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

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

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

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

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

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Em razão da intimação do(a) médico(a) perito(a) 

ser feita por endereço eletrônico, determino que a zelosa Secretaria 

encaminhe mensagem eletrônica e certifique a confirmação de seu 

recebimento, mediante certidão que deve ser anexa a este processo, na 

forma art. 193, “caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 270, “caput”, do 

NCPC, disposições da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da CNGC. Por fim, 

atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir 

de maneira diversa, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000195-36.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000195-36.2019.8.11.0093 EXEQUENTE: 

JULIANO BERTICELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O 

objeto desta ação diz respeito à competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09 e do 

Enunciado nº 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo: “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.” 

“Enunciado nº 1 Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações 

de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda 

Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de 

prova pericial.” Nesse sentido, deverá ser realizada a remessa das ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do art. 1º da Resolução 004/2014/TP: “Art. 1º. A 

causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento;” Assim, tratando-se de causa de valor 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do art. 2º da Lei 

12.153/09, vê-se que este juízo é incompetente para exame dela. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Feliz Natal, atuando na condição de Juizado Especial da 

Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Resolução nº 004/2014/TP c.c. 

o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09 e do Enunciado nº 1 da Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Intime(m)-se. Em seguida, 

remetam-se os autos à aludida unidade judicial, procedendo-se às 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, 

data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-27.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010039-27.2015.8.11.0093 EXEQUENTE: TATIANY DE SOUZA COSTA 

EXECUTADO: JOAO ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. A parte autora requereu a desistência da ação, 

conforme teor da petição inclusa nos autos. Assim, homologo o pedido de 

desistência, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o transito em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 de abril de 2017. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-27.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010039-27.2015.8.11.0093 EXEQUENTE: TATIANY DE SOUZA COSTA 

EXECUTADO: JOAO ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. A parte autora requereu a desistência da ação, 

conforme teor da petição inclusa nos autos. Assim, homologo o pedido de 

desistência, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o transito em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 de abril de 2017. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-72.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREICI APARECIDA DAL AQUA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010079-72.2016.8.11.0093 EXEQUENTE: FRIMENTA INDUSTRIA E 
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COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: GREICI 

APARECIDA DAL AQUA OLIVEIRA Vistos, etc. Recebo a inicial eis que 

presentes os requisitos legais. Cite-se a Executada, nos termos da 

presente execução para que pague no prazo de 03 (três) dias, o principal 

e cominações legais ou ofereça bens à penhora, suficientes para 

assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quanto forem necessários a satisfação integral da execução. 

Transcorrido o prazo sem que a parte devedora demonstre a quitação da 

dívida, voltem-me os autos conclusos par análise dos demais pedidos. No 

cumprimento do ato citatório, deverá ser o executado cientificado do que 

preceituam os artigos 914, 916 e 917, todos do NCPC. Sem prejuízo das 

determinações acima, desde já determino a designação de audiência de 

tentativa de conciliação. Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 

27 de Março de 2017. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010008-36.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GALEGO PONTES (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR TADEU PERUZATTO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010008-36.2017.8.11.0093 DEPRECANTE: EDUARDO GALEGO PONTES 

DEPRECADO: ROSEMAR TADEU PERUZATTO Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo cópia, como mandado. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem, com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal/MT, 28 

de Março de 2017. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-38.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GALDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010047-38.2014.8.11.0093 REQUERENTE: LEANDRO GALDINO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. INTIMEM-SE as partes sobre 

o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de Feliz Natal/MT. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Feliz Natal/MT, 28 de Março de 2017 JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-38.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-38.2016.8.11.0093 REQUERENTE: FABIANO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A parte autora 

requereu a desistência da ação, conforme teor da petição inclusa nos 

autos. Assim, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o transito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 de abril de 2017. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-38.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-38.2016.8.11.0093 REQUERENTE: FABIANO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A parte autora 

requereu a desistência da ação, conforme teor da petição inclusa nos 

autos. Assim, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o transito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 de abril de 2017. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-22.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010050-22.2016.8.11.0093 REQUERENTE: MOISES DEBASTIANI 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. A parte autora requereu a desistência da ação, conforme teor da 

petição inclusa nos autos. Assim, homologo o pedido de desistência, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

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

9.099/95). Com o transito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 de abril de 2017. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-22.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010050-22.2016.8.11.0093 REQUERENTE: MOISES DEBASTIANI 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. A parte autora requereu a desistência da ação, conforme teor da 

petição inclusa nos autos. Assim, homologo o pedido de desistência, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

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

9.099/95). Com o transito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 de abril de 2017. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-35.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL AQUECEDORES SOLARES DE ÁGUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010075-35.2016.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL AQUECEDORES SOLARES DE 

ÁGUA Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por ROHDE E 

MONTEIRO DA SILVA LTDA, contra SOLETROL AQUECEDORES SOLARES 

DE AGUÁ. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A parte autora 

requereu a desistência da ação (movimentação nº. 04). Ante o exposto, 

homologo o pedido de desistência, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o transito em 

julgado, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 

de abril de 2017. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-35.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL AQUECEDORES SOLARES DE ÁGUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010075-35.2016.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL AQUECEDORES SOLARES DE 

ÁGUA Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por ROHDE E 

MONTEIRO DA SILVA LTDA, contra SOLETROL AQUECEDORES SOLARES 

DE AGUÁ. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A parte autora 

requereu a desistência da ação (movimentação nº. 04). Ante o exposto, 

homologo o pedido de desistência, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o transito em 

julgado, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 05 

de abril de 2017. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001158-62.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA TERNUS KLERING OAB - SC56215 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-45.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JECIVAN RODRIGUES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA OAB - PR67437 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o Ofício id 28154112, impulsiono os autos intimando a parte 

requerente por meio de sua advogada, para manifestar interesse dando 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000047-09.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA OAB - MT24778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & SALLET CORRETORA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestar acerca da certidão id 28408936, requerendo o que entender 

por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-69.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CESTALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA RODRIGUES PEREIRA OAB - SP399419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

SABRINA RODRIGUES PEREIRA OAB: SP399419, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39601 Nr: 43-84.2016.811.0036
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Alves dos Santos, Carlos Ramão 

Romero Jara, Denilson Richtic, Paulo Eduardo Lima de Oliveira, Pedro da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, 

Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, 

Nylvan José da Silva - OAB:17.805-MT

 Ante o exposto e por tudo que acima fora alegado, de ofício, REVOGO a 

prisão preventiva imposta a PAULO EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA, por 

restar configurado o excesso de prazo.

1) Em razão da situação sanitária excepcional pela qual passa o país em 

razão da pandemia pelo COVID-19, DETERMINO que a presente decisão 

sirva excepcionalmente como ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA 

PRECATÓRIA e MANDANDO, devendo o acusado ser POSTO EM 

LIBERDADE, salvo se por outro motivo não estiver preso.

 2) TORNO NULO todos os atos processuais a partir da apresentação dos 

memoriais finais pelo Ministério Público em Ref. 249, inclusive os memoriais 

acostados à mencionada referência.

3) REVOGO as decisões de ref. 257 e 273, para AFASTAR a aplicação da 

referida multa destinada ao advogado NYLAN JOSÉ DA SILVA, OAB/MT 

17.805 e os demais dispositivos.

4) Dessa forma, DETERMINO a Secretaria que DEIXE de expedir a referida 

certidão para a formalização do título executivo judicial em desfavor do 

advogado NYLAN JOSÉ DA SILVA, OAB/MT 17.805, CONTUDO caso já 

tenha expedido e remetido para Procuradoria da Fazenda Estadual a 

mencionada certidão, RECOLHA-SE a certidão, se necessário EXPEÇA-SE 

o competente contra ofício/mandado.

5) REMETA-SE os autos ao Ministério Público para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais de forma correta, após INTIME-SE as Defesas 

dos réus para apresentação de suas alegações finais, no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000134-21.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAIA DE SOUZA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS PIO OAB - MT27949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Teodoro Filho (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000134-21.2020.8.11.0036. 

IMPETRANTE: FABIO MAIA DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: MUNICIPIO DE 

GUIRATINGA, JOSÉ TEODORO FILHO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança, com pedido liminar, impetrado por FABIO MAIA DE SOUZA 

JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, em face de ato supostamente 

ilegal e arbitrário praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, 

igualmente qualificado. Em suas razões, o impetrante sustenta que a sua 

posse no cargo de Professor de educação física foi negada, apesar de 

ter obtido aprovação em 1º colocação e apresentado todos os 

documentos necessários para o ato. Relata, ainda, que a negativa 

fundou-se no fato de não possuir registro no Conselho Regional de 

Educação Física. Desse modo, sustenta o impetrante que a ausência de 

registro em órgão respectivo não impede o exercício profissional, apenas 

restringe quando o exercício está ligado ao registro, logo, tal ato afeta seu 

direito líquido e certo. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento. Inicialmente, cabe destacar os dois requisitos 

legais para o deferimento liminar da segurança pleiteada, quais sejam, a 

presença do bom direito e da irreversibilidade da lesão, segundo o que 

determina o inc. III, do art. 7º, da Lei 12.016/09: “Art. 7º. III - que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.” Ao compulsar detidamente os autos, vislumbra-se que o edital n. 

0001/2018, o qual participou o impetrante, é claro ao estabelecer em seu 

item “2” o requisito mínimo para o cargo “Ens. Superior Completo/ 

Licenciatura em Educação Fisica + Registro no Orgão de Classe (CREFI)”. 

Ora, é sabido que o edital, quando obedece aos pressupostos 

constitucionais e legais, é denominado de lei regente do concurso público, 

e suas condições alcançam todos os inscritos, sem exceção. Em perfeita 

sintonia com o caso tratado, disponho da lição do mestre HELY LOPES 

MEIRELLES: “O concurso é o meio técnico posto à disposição da 

Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e 

aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual 

oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, 

fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. (…) A Administração é 

livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, 

desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o 

poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos 

concorrentes, para melhor atendimento do interesse público.” Por ocasião 

do julgamento do EDcl no RMS 36910/RO, ocorrido em 21/08/2012, o 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, MAURO CAMPBELL MARQUES, 

destacou que “a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o 

edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração 

quanto os candidatos”. Saliente-se, ainda em precedente do STJ temos: “o 

edital do concurso público constitui lei entre as partes gerando direitos e 

obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, 

compelidos ambos à sua fiel observância.” (STJ – RMS 58895/PI, Relator o 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, 

DJe 13/12/2018). Assim, em que pese a alegação do impetrante ter 

apresentado documento idôneo no ato da posse o qual possuiria o mesmo 

valor da carteira funcional, constata-se nos autos, sob Id. 30442164 - Pág. 

2, tão-somente o protocolo de requerimento do respectivo registro 

profissional junto ao CREF/MT, datado de 10/01/2020. Observa-se, 

portanto, acerca do dispositivo supracitado é que o edital estabeleceu uma 

documentação mínima para que o candidato pudesse tomar posse no caro 

pretendido, sendo que a citada exigência não demonstra desarrazoada, 

desproporcional ou ainda exigência contrária à própria lei, o que 

configuraria ato ilegal ou abuso, a ser amparado pelo remédio 

constitucional do Mandado de Segurança. Insta salientar também que a 

regularidade junto à CREF/MT é requisito essencial não só para o 

desempenho de função pública, mas sim para o próprio exercício da 

profissão. Nesse sentido a jurisprudência, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO - CARGO - REQUISITOS PARA INVESTIDURA - 

AUSÊNCIA - POSSE -PRORROGAÇÃO - PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO - 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA. - Na inteligência da Súmula 

nº 266 do STJ, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo 

deve ser exigido na posse. - A concessão de prazo superior ao previsto 

em lei, para prorrogação de posse em concurso público, viola os princípios 

da legalidade e impessoalidade. Ausente requisito essencial para a 

investidura no cargo público, não há direito subjetivo à posse, tampouco à 

reserva de vaga até a implementação da exigência. (TJMG - Ap Cível/Reex 

Necessário 1.0702.13.008388-5/002, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2014, publicação da súmula em 

24/10/2014) Ademais, quanto ao pleito do impetrante pela determinação de 

dilação do prazo estabelecido para apresentar os documentos para a 

posse, entendo que seu acolhimento poderia ensejar malferimento aos 

princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não se mostrando 

razoável deferir tratamento diferenciado sem haver, no caso específico 

em questão, evidências de arbitrariedade ou excesso da Administração. A 

propósito, cabe transcrever o entendimento do STJ, in verbis: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA 

CARTORÁRIA. PROVA DE TÍTULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO 

VOLUNTÁRIO. CONTABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO UM 

ANO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO ACERCA DA CARGA HORÁRIA 
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MENSAL MÍNIMA. DEFICIÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. 

LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PONTUAÇÃO. 1. A parêmia de que o 

edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua 

fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, 

ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia. 2. O descumprimento 

das exigências editalícias sobre o modo como os documentos 

comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua 

desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de 

pontuação ao candidato. (...) 4. O caso concreto não cuida da referida 

exceção, uma vez que o regramento editalício expressamente dispõe 

sobre a necessidade de comprovação mensal de carga horária mínima, ao 

passo que a documentação apresentada carecia dessa informação. 5. 

Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. Prejudicada a 

TP 648/RS.”( RMS 54.936/RS, Relator o Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017) 

Destarte, de acordo com os fundamentos suprapostos, INDEFIRO o pedido 

liminar, ante a ausência do bom direito, ou seja, probabilidade do direito. 

Decido. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida pela 

impetrante na petição inicial. Ademais, ao compulsar os autos, observa-se 

que a impetrante colocou o Sr. JOSÉ TEODORO FILHO, no polo passivo do 

presente Writ, sem apresentar o seu respectivo cargo. No entanto, 

embora o ato contestado pelo mandado de segurança tenha sido praticado 

pela autoridade, ou seja, pessoa física que exerce a função pública, esta 

não será parte processual, pois o cargo é impessoal, além disso é a 

pessoa jurídica que irá suportar os futuros e eventuais efeitos da 

sentença. Dessa forma, para que seja corregida essa irregularidade, 

DETERMINO que, RETIRE-SE do polo passivos destes autos o Sr. JOSÉ 

TEODORO FILHO, para que passe a constar no polo passivo apenas o 

PREFEITO DE GUIRATINGA, único cargo corretamente qualificado. Dando 

prosseguimento ao feito, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias 

(art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/09). CIÊNCIA ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada (Município de Guiratinga), para que 

caso queira ingresse no feito, apresentando defesa, no prazo de 10 (dez) 

dias. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que aponha o 

seu parecer. Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

30/03/2020. Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-21.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000285-21.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931958, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-21.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000285-21.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931958, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-48.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000322-48.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931967, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-48.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000322-48.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931967, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 
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DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-78.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000320-78.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931965, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-78.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000320-78.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931965, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-43.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA DE MORAES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000290-43.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931964, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-43.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA DE MORAES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000290-43.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931964, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-85.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000326-85.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931971, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-85.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000326-85.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931971, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-21.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000382-21.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932685, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-21.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000382-21.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932685, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-89.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000371-89.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932942, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-89.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000371-89.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932942, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-67.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCIO ALVES GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000366-67.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 
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24932941, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-67.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCIO ALVES GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000366-67.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932941, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-66.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA RODRIGUES ZANARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000379-66.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932689, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-66.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA RODRIGUES ZANARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000379-66.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932689, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-90.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000358-90.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932950, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-90.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000358-90.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932950, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 
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1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-82.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA SIRQUEIRA DE ANICESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000365-82.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

27959487, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-82.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA SIRQUEIRA DE ANICESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000365-82.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

27959487, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-68.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000353-68.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931975, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-68.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000353-68.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24931975, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-52.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000367-52.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932958, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-52.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000367-52.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932958, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-41.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000413-41.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195028 , com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-41.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000413-41.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195028 , com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-04.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000409-04.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195025, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-04.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000409-04.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195025, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-24.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR HONORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000537-24.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195708, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-24.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR HONORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000537-24.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195708, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-38.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSANIA DA SILVA SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000258-38.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195702, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-38.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSANIA DA SILVA SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000258-38.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

26195702, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-15.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RODRIGUES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000266-15.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24143248, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-15.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RODRIGUES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000266-15.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24143248, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 
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1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-67.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000269-67.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24143251, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 30 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-92.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LOPES PEIXOTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIL VASCONCELOS COSTA JUNIOR OAB - MG175388 

(ADVOGADO(A))

HUGO ARAUJO ALCANTARA OAB - MG121344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000095-92.2018.8.11.0036. AUTOR(A): FRANCIELE LOPES PEIXOTO 

FERREIRA RÉU: ANTONIO CARLOS FERREIRA Vistos, etc. Relatório. O 

pedido é de abertura de inventário pelos bens deixados pelo de cujus 

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA. Consta na Certidão de Óbito acostada que 

a “de cujus” deixou bens a inventariar. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Tal ação não condiz com o 

procedimento dos Juizados, inexistindo possibilidade de abertura de 

inventário, conforme dispõe o artigo 3º, §2º da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido: INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de 

acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Embargos de 

declaração. Ausência de omissão, contrariedade ou obscuridade. 

Incompetência dos Juizados Especiais. Complexidade da causa. 

Necessidade de perícia para apurar existência de doença preexistente 

para fins de indenização securitária (seguro de viagem). Pelo efeito 

translativo dos recursos, é cabível o exame das questões de ordem 

pública em grau de recurso, ainda que não tenham sido suscitadas pelas 

partes e objeto de exame na sentença. Não há, pois, contradição no 

acórdão que, por maioria, pronuncia de ofício a incompetência dos 

Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa, diante 

da complexidade probatória, exigindo a elaboração de perícia técnica para 

conformar as alegações da autora e afastar a doença preexistente, 

sustentada pelo réu. Omissão, contradição ou obscuridade que não se 

verificam no acórdão impugnado. 3 - Os embargos de declaração não têm 

por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Sem 

demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, a simples 

pretensão de reexame deve ser rejeitada. 4 - Embargos de declaração 

conhecidos, mas não providos. E Isto posto, com fundamento no artigo 51, 

II, da Lei 9.099/95, face a inadmissibilidade do procedimento, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO e, declaro extinto, 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. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença exarada pela Juíza Leiga conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Preclusa a 

via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-72.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo n.º 1000150-72.2020.8.11.0036 Ação Declaratória Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR, 

proposta por PAULO CESAR DE OLIVEIRA, em face de OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos devidamente qualificados. Em 

resumo, a parte autora alega que parte reclamada lançou informação de 

prejuízo junto ao SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central 

no valor de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), dificultando o acesso 

do autor a qualquer linha de crédito. Alega por fim, que não possui 

qualquer débito junto à parte requerida a justificar sua inclusão no referido 

cadastro de informações internas do Banco Central. Assim, liminarmente, 

o autor requer a exclusão de seu nome do SCR - Sistema de Informação 

de Crédito do Banco Central. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. O Novo Código de Processo Civil, de certa forma, incorporou 

o entendimento do Código anterior de que os pedidos liminares de 

antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade 

do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento 

final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, Novo Código 

de Processo Civil: 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. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, noto pertinente o DEFERIMENTO 

dele, uma vez que, com base em cognição sumária, observa-se que os 

mencionados requisitos estão presentes neste caso concreto. 

Compulsando a petição inicial e os documentos acostados, observa-se 

que o questionamento da parte autora reside na inexistência de débito 

junto à parte requerida, bem como da exclusão de seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito e Sistema de Informação de Crédito do 

Banco Central. Inicialmente, verifica-se a plena configuração do periculum 

in mora, tendo em vista que a inscrição em cadastro de inadimplentes 

impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições em vários 

aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe dificulta o 

acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de simples 

contratos. Como se sabe, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alertar acerca de eventuais situações de insolvência. Tem, ainda, o 

objetivo velado de “coagir”, por vias legais, o devedor a cumprir a 

obrigação. Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser 

exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que 

seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ali 

figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque têm razões 

para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, a priori, percebe-se 

que o autor esta com o seu nome inserido no cadastro do Sistema de 
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Informação de Crédito do Banco Central, conforme documento de id 

30781377, por uma dívida, proveniente de uma relação contratual, em que 

a sua legitimidade, licitude e valor ainda são objetos de discussão 

judicialmente, além disso, uma análise sumária dos documentos que 

acompanham a petição inicial há demonstrações de que a parte 

requerente não teria qualquer débito com a requerida. Assim, resto 

convicto, que neste momento processual não há motivos plausíveis para 

que o autor seja obrigado a arcar com os encargos provenientes de uma 

inscrição em cadastro negativo de crédito até que os fatos sejam 

esclarecidos, pois, facilmente, por ser um por conta do risco dele sofrer 

danos irreparáveis Portanto, presentes os requisitos, a concessão da 

liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, 

por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão para a parte requerida (art. 300, §3º, do Novo CPC). Decido. 

Diante do exposto, DEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES expostos na petição 

inicial, aduzidos pelo autor PAULO CESAR DE OLIVEIRA, para isso: 1) 

DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora, incumbindo a requerida OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO o ônus de provar a licitude, regularidade e vencimento do 

débito em comento, que resultou na restrição do nome da parte autora no 

mercado de crédito, inclusive exibindo o referido contrato nestes autos. 2) 

DETERMINO, até o final do trâmite processual, a EXCLUSÃO da inscrição 

do nome da parte autora PAULO CESAR DE OLIVEIRA do cadastros 

negativos dos órgãos de proteção ao crédito e SCR - Sistema de 

Informação de Crédito do Banco Central no valor de R$ 216,00 (duzentos 

e dezesseis reais), referente a “Cartão de crédito - não migrado”. 3) 

DETERMINO, até o final do trâmite processual, a abstenção da inscrição do 

nome da parte autora PAULO CESAR DE OLIVEIRA do cadastros 

negativos dos órgãos de proteção ao crédito e SCR - Sistema de 

Informação de Crédito do Banco Central no valor de R$ 216,00 (duzentos 

e dezesseis reais), referente a “Cartão de crédito - não migrado”. 4) 

Desse modo, DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da empresa requerida 

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, TOME as providências administrativas necessárias, 

para exclusão do nome da Parte Autora dos cadastros do SPC, SERASA, 

SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central e demais 

órgãos de proteção ao crédito. 5) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade 

da realização de acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3º, 

§2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo 

para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seus Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte 

requerida para comparecer no ato. 6) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A 

CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do 

acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

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

apresente a contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena 

de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a PARTE AUTORA para que posteriormente ofereça a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 7) No final, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 30/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-28.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000873-28.2019.8.11.0036 Sentença. Vistos e etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes para que 

produza os seus efeitos legais e, por consequência decido o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil Lei 13.105/15. Transitado em julgado ao arquivo, 

com as devidas baixas. Publicação e registro pelo sistema do PJE. 

Guiratinga/MT, 30 de março de 2020. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI 

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 78000 Nr: 271-73.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MENDES FONTANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Odair Mendes Fontaneli, em relação ao crime previsto no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, 

VI, ambos do Código Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-81.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000021-81.2020.8.11.0096. AUTOR(A): NELCI 

RAMOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. 1) Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. 2) Sem prejuízo, DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do CPC), podendo ser revogado a 

qualquer tempo. 3) Tendo em vista que o pedido liminar foi requerido 

quando da sentença de mérito, nela será devidamente analisado, 

conforme possibilidade inserta no artigo 497 do CPC, cabendo para o 

momento o acolhimento da inicial. 4) Por oportuno, desde já DETERMINO 

que a Secretaria desta Vara DESIGNE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, após o decurso do prazo de suspensão previsto na 

Portaria-Conjunta 249 do E. TJMT, conforme pauta disponível deste Juízo. 

Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e julgamento 

justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. 5) Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação e juntados documentos, INTIME-SE a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal. 6) CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. 7) INTIMEM-SE as partes 

para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo 

a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-51.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000034-51.2018.8.11.0096. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 NCPC. Inicialmente, 

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. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação Id. 

13207450 com documentos (faturas Id. 13207456/13207466) e por sua 

vez o Requerente impugnou – Id. 13312547. Das preliminares. Do incidente 

de falsidade da assinatura da procuração - necessidade de perícia 

grafotécnica – nulidade absoluta – ausência de representação 

processual. Deixo de acolher uma vez que a parte autora compareceu em 

audiência de conciliação, conforme verifica-se na ata de audiência juntada 

aos autos, Id. 13253920. Não existindo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, 

proposta por Antônio Pereira da Silva em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos presentes autos. Em síntese 

alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 23.06.2017 

no valor de R$ 383,62 (trezentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), referente ao contrato nº. 0291533411, nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato SCPC, emitido através de informações 

confidenciais, mediante o site, datado de 04.02.2018, Id. 12395149. Aduz 

na exordial que a referida restrição está lhe causando transtornos e que 

não pode efetivar compras no crediário, e ainda afirma que nunca 

manteve relação contratual com a Requerida, desconhecendo todo o 

débito cobrado pela empresa Requerida e que tudo não passava de um 

grave erro. Alega mais que entrou em contato com a Requerida, no 

entanto não obteve êxito e que diante da arbitrariedade não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a 

inexistência do débito e a indenização por danos morais. Com a exordial 

trouxe os documentos. Realizada audiência de conciliação em 11.05.2018 

– Id. 13253920, “a parte Reclamante ofereceu proposta de acordo o 

cancelamento do contrato; cancelamento da linha; isenção de multa 

contratual; cancelamento dos débitos e exclusão do SPC/SERASA em até 

30 (trinta) dias”, proposta não aceita, tendo a audiência restado infrutífera 

a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 13207450 a 

Requerida contesta em preliminar pelo incidente de falsidade da assinatura 

da procuração - necessidade de perícia grafotécnica – nulidade absoluta 

– ausência de representação processual. E, no mérito em suma contesta 

pela obrigatoriedade da juntado do comprovante de restrição no original 

expedida por órgãos de proteção ao crédito, e ainda pela aceitação das 

telas sistêmicas haja vista que a parte contratou os serviços da 

Requerida, conforme comprova pelos print de telas sistêmicas anexas ao 

contexto da contestação e pelas faturas anexas, e mais que a parte ficou 

inadimplente não quitando os débitos em aberto. Contesta mais, pela 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ, ante a existência de restrição 

preexistente, e ao final pela improcedência. Por sua vez, o Requerente 

impugnou a contestação (Id. 13312547), em sua totalidade pelo fato da 

Requerida não trazer aos autos nenhum documento assinado que 

comprove a relação jurídica e nem tampouco a legitimidade do débito 

existente entre as partes, apenas trazendo print de telas sistêmicas e 

faturas das quais alega que foram produzidas de forma unilateral, impugna 

mais que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e, ao final pela 

condenação da Requerida em litigância de má-fé e pela procedência da 

ação. Nesse contexto, vale frisar que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório, verifica-se que 

a Requerida trouxe aos autos faturas (Id. 13207456/13207466), das quais 

possuem o mesmo endereço informado pelo autor no preâmbulo da 

exordial, bem como na procuração e no comprovante de endereço, 

anexos aos autos (Id. 12395149), logo demonstrando que o autor manteve 

relação jurídica contratual com a Requerida. Dessa forma, tem-se que o 

valor de R$ 383,62 (trezentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), o qual foi restrito nos órgãos de proteção ao crédito, é devido 

pelo Requerente em face da Requerida. Portanto, competia ao Requerente 

trazer aos autos o comprovante de pagamento da referida dívida, para 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do 

NCPC. De tal modo, não há o que falar da inexistência da contratação, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. Deste 

modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Por conseguinte, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade da fornecedora sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a parte Requerente comprovar que não tinha vínculo contratual 

decorrente da linha telefônica nº. 66 99653-2576 (conta 0291533411), 

com a Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO pelo não acolhimento das preliminares, e, no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

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

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-49.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINA RODRIGUES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA Processo: 1000200-49.2019.8.11.0096. 

REQUERENTE: MINERVINA RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor 

do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 1) Preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis 

que neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos, do Código de Processo Civil), podendo ser revogado a 

qualquer tempo. 3) DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com 

fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da situação de 

hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida. 4) 
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DETERMINO que o feito tramite preferencialmente, observados e 

respeitados os comandos do artigo 1.048, inciso I, do CPC e do artigo 71 

da Lei n.º 10.741/2003. 5) Almeja a requerente a concessão de tutela de 

urgência de seu pedido, para suspender os descontos no seu benefício 

previdenciário, com relação a cobrança ilustrada no Id. 20106267, no valor 

de R$ 13,00 em 72 parcelas, que alega ser indevido, visto que pactuou 

com a requerida um emprestimo no valor de R$ 263,90 em 36 parcelas, 

porém consta também no seu extrato do benefício o financiamento em 72 

parcelas no valor de R$ 13,00, ultrapassando o valor de 30% de desconto 

permitido em folha. Pois bem. Para a concessão dos efeitos da tutela 

antecipada, é necessário que hajam elementos que evidenciem a 

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

processo, ou seja, devem ser preenchidos os requisitos elencados no 

artigo 300 do CPC, com a seguinte redação: “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”. À 

luz do entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. A tutela 

antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para 

garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia 

é o mesmo que injustiça manifesta. Entretanto, apesar da cognição em 

casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, deve o Julgador, 

ao concedê-la, ter um mínimo de probabilidade de direito, de modo a indicar 

que em uma análise perfunctória assiste direito a parte demandante, não 

significando que a medida não possa vir a ser modificada, tendo em vista 

que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento. Nesse 

passo, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir 

caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Com efeito, a requerente menciona que de fato tem uma 

relação com a requerida de um financiamento de R$ 263,90 em 36 

parcelas, mas não é fidedigno o de 72 parcelas no valor de R$ 13,00, de 

modo a sustentar que o desconto é indevido, o que será devidamente 

analisado no mérito cabendo para o momento à análise do pedido liminar, 

que não implica em análise meritória. Para tanto, colacionou no Id. 

20106267 o extrato do benefício com a ilustração das parcelas que vem 

sendo descontadas em sua folha de pagamento, o que indica com clareza 

a probabilidade de direito. Por outro lado, o perigo da infrutuosidade, 

consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de 

Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida 

nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado receio de que a 

efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil 

reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a 

tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum 

in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Nessa 

conjuntura, preenchido fica o requisito de perigo de dano, uma vez que o 

desconto que está sendo realizado na folha da requerente de valores 

refrentes a verba de caráter alimentar, o que por si só caracteriza a 

urgência. Além do mais, o crédito pode estar sendo cobrado a maior, o 

que de acordo com a teoria da asserção e com os requrisitos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, é o suficiente para a concessão da 

suspensão da cobrança pretendida, bastando por ora à probabilidade de 

assistir-lhe razão, com a proeminência de perigo de dano. De todo modo, a 

medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido a parte 

demandada, apenas resguarda o direito da parte requerente de perceber 

a verba alimentar, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser 

revogada a qualquer momente, desde que apresentados elementos 

suasórios para tanto. 6) Isto posto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, 

de modo a DETERMINAR que a parte requerida SUPENDA a cobrança que 

vem sendo realizada na folha de pagamento da parte requerente no valor 

de R$ 13,00, conforme Id. 20106267, em 05 dias, devendo a providência 

ser informada a este juízo, sob pena de ser aplicada astreintes. 7) 

OFICIE-SE o Instituto Nacional do Seguro Social a fim de CIENTIFICÁ-LO da 

suspensão concedida. 8) Assim, DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 15 de julho de 2019, às 16h40min, a ser realizada pela 

conciliadora deste juízo. 9) CITE-SE e INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). 10) INTIME-SE a parte requerente para também comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada resultará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito Designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-49.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINA RODRIGUES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000200-49.2019.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da advogada da 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, 

consoante fixado na sentença proferida no Id n. 24435886. ITAÚBA, 30 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-38.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA ATO ORDINATÓRIO. Considerando que por 

acúmulo involuntário de serviço, não foi possível a expedição dos 

documentos necessários para a realização da audiência designada 

automaticamente nestes autos, nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: redesignar Audiência de Conciliação para o dia 18 de 

março de 2019, às 15:00 horas (MT). ITAÚBA, 29 de janeiro de 2019. 

IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA E 
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INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT 

- CEP: 78510-000 - TELEFONE: (66) 35611039

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-38.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000009-38.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 25138026, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-53.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000105-53.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 24998368, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-46.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000099-46.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 24754601, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-10.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI HENRIQUE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 8010035-10.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 20821253, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-15.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEIDE DOMINGOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 8010121-15.2016.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 20820239, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-35.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 
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TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000005-35.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 17879773, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-69.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 8010098-69.2016.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 17938593, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-52.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000075-52.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 17758162, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000140-76.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA Processo: 1000140-76.2019.8.11.0096. 

REQUERENTE: CILSO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 1) Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os 

seus termos. 2) DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro 

no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da situação de hipossuficiência 

da parte autora em relação à parte requerida. 3) Almeja a parte requerente 

a concessão de tutela de urgência de seu pedido, para que a requerida 

suspenda as cobranças que vem sendo realizada no seu plano de 

telefone, sob a alegação de que os valores cobrados pela empresa 

requerida pelo plano vivo internet redes sociais no valor de R$ 11,99, 

nunca foi contratado, sendo indevida a sobredita cobrança. 4) Em que 

pesem os diversos documentos juntados pelo parte requerente, entendo 

imprescindível ouvir a parte contrária. Assim sendo, POSTERGO a análise 

do pleito liminar até a oitiva da parte requerida, uma vez que o pleito de 

tuela de urgência poderá ser concedido a qualquer momento, se a parte 

nele insistir. 5) Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. 6) Assim, DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 15 de julho de 2019, às 16h20min, a ser realizada pela 

conciliadora deste juízo. 7) CITE-SE e INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, CONSIDERAR-SE-ÃO 

verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano 

(art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 8) INTIME-SE a parte requerente para 

também comparecer à audiência, advertindo-a de que a ausência 

injustificada resultará na extinção do processo sem julgamento de mérito, 

na forma do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba-MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito 

Designada

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000140-76.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000140-76.2019.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo V, Seção 15, Art.990, § 1ºda CNGC e 

Art. 25 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, tendo em vista o cumprimento de sentença promovido no ID. 

30799630 impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a Parte 

Executada, na forma do art. 523, do CPC, para pagar o débito no importe 

de R$ 41,00 (Quarenta e um reais) consoante demonstrativo de cálculo (ID 

nº 30799631), no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo montante. 

ITAÚBA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000203-38.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NOGUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000203-38.2018.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, ante o teor da certidão lavrada no id. n. 

30823835. ITAÚBA, 30 de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010018-71.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR VENTURA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo n. 8010018-71.2017.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ 

CARLOS BOFI - PR0030515A para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito, ante o transcurso do prazo de pagamento pela 

executada. ITAÚBA, 30 de março de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-47.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS ALBERTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000614-47.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS EXECUTADO: OZIAS ALBERTI Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se ação de execução de título extrajudicial proposta por SAMUEL 

FERREIRA VASCONCELOS em face de OZIAS ALBERTI, ambos 

qualificados. Recepcionada a causa pela r. decisão de Id. n.º 27822285. 

Não houve integração da lide. Petitório da parte requerente de Id. n.º 

30626738, pugnando pela desistência da ação. Cumpre esclarecer, que 

nos juizados especiais não há que se falar em anuência da parte 

requerida, mesmo após citada, para a desistência da demanda, porquanto 

a concordância da parte requerida é desnecessária, nesse sentido, 

conforme preceitua o Enunciado 90, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, in verbis: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo em julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado, abaixo transcritos, com destaques 

em negrito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A 

UM DOS RÉUS - CESULBRA. RECURSO DO CORRÉU. PEDIDO DE 

REFORMA DA SENTENÇA PARA MANTER O OUTRO RÉU NO POLO 

PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA, SE 

NECESSÁRIO. CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. DESNECESSIDADE. 

ENUNCIADO N. 90 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO”. (TJ-SC - RI: 03258089420158240023 Capital - Eduardo Luz 

0325808-94.2015.8.24.0023, Relator: Janine Stiehler Martins, Data de 

Julgamento: 09/08/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital). Nessa 

conjuntura, para atingir os seus efeitos legais e jurídicos a desistência da 

ação demanda homologação judicial, a teor do comando do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como verificado, 

desistência regular, atendidas as determinações da Lei. Logo, a sua 

admissão e homologação é medida que se impõe. 1) Ante o exposto, para 

que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a desistência da presente 

ação, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII , do Código de Processo 

Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000184-32.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000184-32.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS EXECUTADO: VALDEIR PINHEIRO DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

DECIDO. Trata-se ação de execução de título extrajudicial proposta por 

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS em face de VALDEIR PINHEIRO DA 

SILVA, ambos qualificados. Recepcionada a causa pela r. decisão de Id. 

n.º 20000632. Integrado a lide, conforme certidão de Id. n.º 20276911. 

Petitório da parte requerente de Id. n.º 29577501 pugnando pela 

desistência da ação. Cumpre esclarecer, que nos juizados especiais não 

há que se falar em anuência da parte requerida, mesmo após citada, para 

a desistência da demanda, porquanto a concordância da parte requerida é 

desnecessária, nesse sentido, conforme preceitua o Enunciado 90, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

em julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução 

e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, abaixo 

transcritos, com destaques em negrito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A 

DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - CESULBRA. RECURSO DO 

CORRÉU. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MANTER O OUTRO 

RÉU NO POLO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO 

REGRESSIVA, SE NECESSÁRIO. CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. 

DESNECESSIDADE. ENUNCIADO N. 90 DO FONAJE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 90 - A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - RI: 

0 3 2 5 8 0 8 9 4 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  E d u a r d o  L u z 

0325808-94.2015.8.24.0023, Relator: Janine Stiehler Martins, Data de 

Julgamento: 09/08/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital). Nessa 

conjuntura, para atingir os seus efeitos legais e jurídicos a desistência da 

ação demanda homologação judicial, a teor do comando do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como verificado, 

desistência regular, atendidas as determinações da Lei. Logo, a sua 

admissão e homologação é medida que se impõe. 1) Ante o exposto, para 

que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a desistência da presente 

ação, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII , do Código de Processo 

Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático 
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da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-89.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CRISTINA CONSTANTINO RODRIGUES (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):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000068-89.2019.8.11.0096. REQUERENTE: POLIANA CRISTINA 

CONSTANTINO RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de reclamação proposta por POLIANA CRISTINA CONSTANTINO 

em face de VIVO S/A., ambos qualificados. Designada audiência de 

conciliação, conforme certidão de Id. n. 25324449, porém a parte 

requerente mesmo devidamente intimada não compareceu, conforme 

termo de audiência de Id. n.º 27084677, sendo pugnado pela requerida a 

extinção do feito pela contumácia. Nesse passo, verifico que a parte 

autora não se fez presente em audiência de conciliação, e tampouco 

justificou sua ausência na sobredita solenidade. Desse modo, diante da 

ausência da requerente sem nenhuma justificativa, operam-se os efeitos 

da contumácia, nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; (...)”. Assim, diante da ausência da parte interessada a 

extinção do processo é medida que se impõe. 1) Isto posto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95. 2) Ademais, tendo em vista que não há 

informação no processo de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 3) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-97.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA 04211052160 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000115-97.2018.8.11.0096. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: LUCIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA 04211052160 Vistos. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de reclamação proposta 

por M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. em face de 

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA, ambos qualificados. Designada 

audiência de conciliação, conforme certidão de Id. n. 25331187, sendo 

posteriormente redesignada, visto que a parte requerida não foi localizada, 

conforme termo de audiência de Id. n.º 25999272, da qual saiu a parte 

requerente devidamente cientificada, porém a parte requerente mesmo 

devidamente intimada não compareceu e não justificou a sua ausência, 

conforme termo de audiência de Id. n.º 30047256. Nesse passo, verifico 

que a parte autora não se fez presente em audiência de conciliação, e 

tampouco justificou sua ausência na sobredita solenidade. Desse modo, 

diante da ausência da requerente sem nenhuma justificativa, operam-se 

os efeitos da contumácia, nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: “Artigo 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; (...)”. Assim, diante da ausência da parte interessada a 

extinção do processo é medida que se impõe. 1) Isto posto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95. 2) Ademais, tendo em vista que não há 

informação no processo de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 3) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-04.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER TURCI DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010070-04.2016.8.11.0096. REQUERENTE: ANDRE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: EDER TURCI DIAS Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração aviados no Id. n.º 24058567, por Simoni Rezende de Paula, 

advogada dativa da parte requerente, devidamente qualificado. Alegado 

que a r. sentença de Id. n. 19164500, foi omissa quanto à fixação dos 

honorários dativos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 1) Tendo em vista que os 

embargos de declaração foram opostos no prazo legal, RECEBO-OS para 

análise, a teor do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. De 

antemão, importante enfatizar que os embargos de declaração, têm como 

precípua finalidade complementar decisões e sentenças, integrando-as 

para fim de suprimir omissão, obscuridade, contradição e erro material. 

Decisão omissa é aquela que deixa de analisar um ou mais pedidos 

requeridos pelas partes; ou deixa o juízo de se pronunciar sobre matéria 

de ordem pública. Por outro lado, a obscuridade caracteriza-se pela falta 

de clareza, quanto a sua redação, deixando dúvidas quanto a sua 

substância. A contradição por sua vez é aquela em que a decisão trata de 

duas ou mais conjecturas incompatíveis. Já o erro material caracteriza-se 

por erros não afetos ao conteúdo decisório da sentença, apenas no que 

se diz respeito aos dados dela, como por exemplo, qualificação das 

partes. No caso em tela, a parte embargante alegou haver na r. sentença 

omissão quanto à fixação dos honorários dativos, tendo em vista a 

nomeação de Id. n.º 9273829, o que de fato se vislumbra. Cumpre 

esclarecer que a fixação de honorários dativos levará em consideração 

os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB, o zelo do causídico e o 

grau de complexidade do feito. Nesse passo, merece ser acolhida a 

omissão apontada, fazendo constar a fixação dos honorários 

advocatícios em favor da parte embargante, devendo ser fixados de 

acordo com os parâmetros acima descritos. 2) Isto posto, ACOLHO os 

presentes e tempestivos embargos declaratórios, preenchidos os demais 

pressupostos recursais, JULGO-OS PROCEDENTES, para sanar a 

omissão contida na r. sentença de Id. n.º 19164500, no que concerne a 

ausência de fixação dos honorários advocatícios da douta defensora 

dativa devidamente nomeada no Id. n.º 9273829, de modo que o 

dispositivo da r. sentença passa a ser o seguinte: “Posto isso, homologo a 

desistência e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço 
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com forte na norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. Arquive-se. 

Considerando a nomeação da douta Defensora dativa Dra. Simoni 

Rezende de Paula no Id. n.º Id. n.º 19164500, FIXO os honorários 

advocatícios em 01 URH, de acordo com a tabela da OAB/MT e a 

proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE certidão de crédito em 

favor da Defensora dativa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

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”. 3) No mais, permanecem hígidos os demais termos da 

r. sentença tais quais estão lançados. Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-62.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANO GONCALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010038-62.2017.8.11.0096 REQUERENTE: JOSIANO GONCALVES 

SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por JOSIANO 

GONÇALVES SIQUEIRA em face do BANCO BRADESCO S/A. ambos 

qualificados. Prolatada a r. sentença no Id. n.º 8789594. Informado o 

cumprimento da obrigação de fazer e o depósito do pagamento dos 

valores a título de condenação no Id. n.º 11938135 e Id. n.º 15919570, 

para tanto juntou o comprovante de Id. n.º 11938141. Petitório da parte 

exequente de Id. n.º 20250294, informando que a parte executada 

depositou os valores, de modo que requereu o seu levantamento, a 

sinalizar que concorda com os valores. A parte exequente requereu o 

levantamento dos valores, de modo a indicar que concorda com os 

valores depositados judicialmente, uma vez que nada mais pugnou. Desse 

modo, é a redação do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o crédito exequendo, a extinção do 

processo é medida que se impõe, pois exaurido o seu mérito, pelo 

pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações ou 

diligências outras a serem promovidas. Sem pendências, salvo o 

levantamento dos valores. 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos 

termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. 2) 

Ademais, DETERMINO que seja vinculado ao presente feito os valores 

depositados no Id. n.º 11938141. Realizada a vinculação, DEFIRO o 

levantamento dos referidos valores, em favor da parte exequente, por 

meio de alvará judicial, devendo a transferência a ser realizada na conta 

informada no petitório de Id. n.º 20250294, visto que ao douto advogado 

foi outorgado poderes para receber e dar quitação, conforme instrumento 

procuratório de Id. n.º 5713394. 3) SEM custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase 

processual, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

4) Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 5) Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, certifique-se, anote-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-78.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010024-78.2017.8.11.0096. REQUERENTE: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de cumprimento 

de sentença, proposto por CILSO PEREIRA DOS SANTOS em face do 

VIVO S/A. ambos qualificados. Prolatada a r. sentença no Id. n.º 

20749544. Informado o depósito do pagamento dos valores a título de 

condenação no Id. n.º 25721127, para tanto juntou o comprovante de Id. 

n.º 25721125. Petitório da parte exequente de Id. n.º 30811661, 

informando que a parte executada depositou os valores, de modo que 

requereu o seu levantamento e requereu a extinção do feito. A parte 

exequente requereu o levantamento dos valores e requereu a extinção do 

feito, de modo a indicar que concorda com os valores depositados 

judicialmente, uma vez que nada mais pugnou. Desse modo, é a redação 

do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita. (...)”. 

Nesse passo, quitado o crédito exequendo, a extinção do processo é 

medida que se impõe, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não há 

constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a serem 

promovidas. Sem pendências, salvo o levantamento dos valores. 1) Ex 

positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 

925 do Código de Processo Civil. 2) Ademais, DETERMINO que seja 

vinculado ao presente feito os valores depositados no Id. n.º 25721125. 

Realizada a vinculação, DEFIRO o levantamento dos referidos valores, em 

favor da parte exequente, por meio de alvará judicial, devendo a 

transferência a ser realizada na conta informada no petitório de Id. n.º 

30811661. 3) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 4) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 5) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000769-63.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA DIONISIO DE CORDEIRO OAB - 063.277.829-65 

(REPRESENTANTE)

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. (EXECUTADO)

 

Devolução da carta precatória, certidão negativa.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42220 Nr: 47-51.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVeSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO PEDROSO DA COSTA 
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RIBEIRO - OAB:18796/O, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - 

OAB:24230/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VENICIUS DE 

MORAIS - OAB:7804

 Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Arthur Davi Freires 

e Silva, representado por sua genitora Girlene Helena Freires, contra 

Jaime Vera e Silva Júnior. O pedido de Cumprimento de Sentença 

apresentado em 19/03/2018 (ref.68), foi subscrito pelo advogado Dr 

Getúlio Pedroso da Costa Ribeiro, o qual também representou os 

interesses do Exequente na fase de conhecimento. Em 21/03/2019 foi 

noticiado nos autos a revogação do mandato conferido ao advogado 

Getúlio Pedroso da Costa Ribeiro (ref.84), bem como foi juntada nova 

Procuração constituindo como advogada do Exequente a Dra Morgana K. 

Freires da Silva. Em ref. 86 a atual advogada do Exequente requereu a 

penhora "on-line" nos ativos financeiros do Executado Jaime Veras e Silva 

Júnior. Em ref. 88 o anterior advogado do Exequente requereu o 

arbitramento de honorários em seu favor, devidos pela sua atuação no 

feito. Em 23/08/2019 (ref. 90) foi proferida Decisão arbitrando em favor do 

advogado pregresso, por sua atuação na fase de conhecimento, a 

quantidade de 04 (quatro) URH a título de honorários advocatícios, a 

serem suportados por seu então cliente Arthur Davi Freires e Silva, 

representado por sua genitora Girlene Helena Freires. O Exequente Arthur 

Davi Freires e Silva, representado por sua genitora Girlene Helena Freires, 

foi intimado dos termos da Decisão de ref. 90 na pessoa de sua atual 

advogada, via Dje, todavia quedou-se inerte. A petição de ref. 86 não foi 

apreciada. Salvo melhor juízo, do modo que se encontra o feito, há duas 

demandas: 01) Cumprimento de Sentença que Arthur Davi Freires e Silva, 

representado por sua genitora Girlene Helena Freires, propôs contra Jaime 

Vera e Silva Júnior; 02) Arbitramento/Cobrança de Honorários 

Advocatícios que Getúlio Pedroso da Costa Ribeiro propôs contra Arthur 

Davi Freires e Silva, representado por sua genitora Girlene Helena Freires. 

Ante o exposto, impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que 

manifestem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48585 Nr: 894-19.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ GIL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 Código nº: 48585

Vistos.

 Verifica-se pelo relatório (consulta processual) extraído do site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso de ref. 49 que a Execução por Quantia 

Certa (Autos nº 0010234-60.1997.811.0003- Código 61795) em trâmite na 

1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT foi extinta, em sentença prolatada em 

04/12/2019.

 Com a perda do objeto e em nada mais havendo a analisar, DEVOLVA-SE 

a presente missiva, com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 1223-60.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdS, JAM, PRFdM, OdSF, AMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Joifer Alex Caraffini - OAB:13909/MT, MARIELLE 

BARBOSA DE BRITO - OAB:OAB/MT 25.657, MAURÍCIO CASTILHO 

SOARES - OAB:OAB/MT 11.464, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885/MT, Robinson 

Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Vistos etc.

INTIME-SE pessoalmente os réus Andréia Miranda Velasco e Odenilson da 

Silva Felício, a fim de que constituam advogado e apresentem defesa no 

prazo legal ou manifestem a necessidade de que lhes sejam nomeados 

advogados dativos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 25 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50021 Nr: 1574-04.2017.811.0027

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: EASB, SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o SRª ELCY APª SANTOS 

BERNARDES, compareceu nesta data perante este Cartório da Vara Única 

da Comarca de Itiquira/MT, e informou o que segue:

Que interpôs a presente ação visando à partilha do imóvel descrito no 

termo de acordo extrajudicial que instrui os autos em epígrafe. Todavia o 

referido imóvel não é propriedade dos requerentes, mas sim da de cujus 

MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA sendo que SAMUEL MARQUES DE 

OLIVEIRA era conjugue da de cujus e ELCY APARECIDA SANTOS 

BERNARDES é filha da de cujus. Não obstante, apesar de ter sido 

homologado o acordo objeto dos autos, não restou consignado 

expressamente na sentença sobre a transferência do imóvel em baila aos 

requerentes. Que necessita que seja oficiado o Cartório de Registro de 

Imóveis a fim de que proceda a transferência da propriedade do imóvel 

objeto da lide. Que ela e o requerente eram representados pela Defensoria 

Pública, a qual não foi intimada da sentença, uma vez que não está mais 

atuando nesta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42060 Nr: 2379-25.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Processo nº 2379-25.2015.8.11.0027 (Cód. 42060)

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM, para revogar integralmente o despacho de ref. 

116, na qual determinou que fosse realizada audiência de instrução para 

proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e o 

interrogatório do réu. Tendo em vista que, analisando os autos verifico que 

em ref. 86 foi proferida sentença nos autos.

Observa-se que em ref. 110, o advogado foi intimado para tomar ciência 

da sentença de ref. 86. No entanto, em ref. 114 o mesmo apresentou 

Resposta à Acusação.

Dessa forma, restabelecendo o curso regular do feito, INTIME-SE o 

causídico nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida nos autos 

(ref. 86).

Às providencias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38468 Nr: 841-09.2015.811.0027

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 (...) Face ao exposto, e, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os 

embargos de declaração opostos, quanto ao pedido de nulidade, 

mantendo-se in totum a decisão embargada.Publique-se. Intimem-se.Às 

providências.Itiquira-MT, 04 de novembro de 2019.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45970 Nr: 2020-41.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleno Lino de Araujo, Edifaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido (Ref.45).

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, volte concluso para apreciação do 

requerimento à fl. 57.

 CUMPRA-SE.

Itiquira, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45195 Nr: 1527-64.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza, Devani da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Geovanna Karolynne Rodrigues 

de Oliveira - OAB:25.453 MT, WANA FERREIRA MACIEL - 

OAB:25.441/MT

 Processo nº: 1527-64.2016.8.11.0027 (Código 45195)

Decisão.

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 209, DESTITUO a Defensora 

nomeada Dra. Geovanna Karolynne Rodrigues de Oliveira, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 24.453 para atuar neste feito e em seu lugar NOMEIO a 

advogada dativa Wana Ferreira Maciel, inscrita na OAB/MT sob o nº 

25.441, para patrocinar os interesses do acusado, devendo ser intimado 

de sua obrigação frente à nomeação, conforme o artigo 34, inc. XII da Lei 

nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

 Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

INTIME-SE a advogada nomeada, para apresentar as razões de apelação, 

dentro do prazo legal.

 Considerando a juntada de petição do acusado José Vitor Messias de 

Souza, informando seu atual endereço, determino que todas as intimações 

e comunicações necessárias, sejam realizadas no endereço indicado em 

ref. 211.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50021 Nr: 1574-04.2017.811.0027

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: EASB, SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1574-04.2017.811.0027 (Código 50021)

Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 62, DESTITUO o Defensor 

nomeado Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o nº 

332.736 para atuar neste feito e em seu lugar NOMEIO a advogada dativa 

Hoterlene Lopes de Moraes, inscrita na OAB/MT sob o nº 15.133, para 

patrocinar os interesses dos requerentes, devendo ser intimada de sua 

obrigação frente à nomeação, conforme o artigo 34, inc. XII da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

 Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

INTIME-SE a advogada nomeada, dando lhe ciência proferida nos autos, e 

para requerer o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43411 Nr: 613-97.2016.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANILDA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honorata Anicésia da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIO a Dra. Denise Rodeguer, inscrita sob a OAB n. 15.121-A/MT para 

representar a inventariante MARIA VANILDA SILVEIRA.Fixo os honorários 

no importe de 06 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 
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Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer e manifestar o 

que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43326 Nr: 563-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Mendes de Oliveira, Marcos Santos 

de Jesus, Cid Alves dos Santos, Aguinaldo dos Santos Almeida, Raimundo 

Fagner dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO RODRIGUES - 

OAB:15658, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O, VALDIS 

CASTILHO SOARES JUNIOR - OAB:16140

 Processo nº: 563-71.2016.8.11.0027 (Código 43326)

Decisão.

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 93, DESTITUO a Defensora 

nomeada Drª. Lucimar Dia da Silva, inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-0 

para atuar neste feito e em seu lugar NOMEIO o advogado dativo Valdis 

Castilho Soares Júnior, inscrito na OAB/MT sob o nº 16.140, para 

patrocinar os interesses dos acusados Aguinaldo dos Santos Almeida, Cid 

Alves dos Santos e Geovane Mendes de Oliveira, devendo ser intimado de 

sua obrigação frente à nomeação, conforme o artigo 34, inc. XII da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

 Consta certidão nos autos informando que o acusado Marcos Santos de 

Jesus foi citado (fls. 249), bem como informou sua impossibilidade 

financeira para contratar causídico. Deste modo, NOMEIO o Dr. Valdis 

Castilho Soares Júnior, para patrocinar os interesses do acusado.

 Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

INTIME-SE o advogado nomeado, para apresentar resposta à acusação 

dos acusados Aguinaldo dos Santos Almeida, Cid Alves dos Santos, 

Geovane Mendes de Oliveira e Marcos Santos de Jesus, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 80-46.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Alves Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O

 Processo nº 80-46.2013.811.0027 (Código 31511)

 Vistos, etc.

Considerando-se o teor dos Oficios nº 2.215/2019-PRES e nº 

2.22/2019-PRES convocando este magistrado a participar de um evento na 

Comarca de Cuiabá-MT, há a necessidade de readequar-se a pauta de 

audiências desta Comarca.

 Deste modo, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada nestes 

autos para o dia 20/05/2020, às 16h00min, e DETERMINO a Secretaria 

deste Juízo que promova as intimações e comunicações necessárias à 

perfeita realização do ato.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 29 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33700 Nr: 711-53.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Valdir Alves Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Através da manifestação à fl. 138 dos autos (ref.111), o Ministério Público 

pugna pela destinação dos valores auferidos com o pagamento de fiança, 

realizada por José Valdir Alves Pontes, seja destinado ao Conselho 

Comunitário de Segurança de Itiquira, uma vez que o indiciado teria 

aceitado o perdimento dos valores (R$724,00 – fl.15).

Pois bem, embora nobre a sugestão do Ministério Público, há de se notar 

que houve o perdimento dos valores referentes à fiança paga pelo 

indiciado (fl.67), razão pela qual, indefiro a cota ministerial de ref.: 111.

É sabido que a fiança paga pelo réu, em consonância com o Código de 

Processo Penal, quando perdida, serve-se para deduções das custas 

mais encargos a que o acusado estiver obrigado e a eventual sobra 

destinada ao fundo penitenciário, na forma da lei.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o perdimento da fiança fora uma 

das condições para suspensão condicional do processo, de modo que, 

nos termos do artigo 345 do Código de Processo Penal DETERMINO que o 

valor depositado a título de fiança pelo condenado seja usado para o 

pagamento das custas processuais.

Na hipótese de sobra de valores, ou, não sendo o caso, destino-os ao 

Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso (Funpen/MT), responsável 

pelo aprimoramento do sistema carcerário, devidamente instituído pela lei 

Complementar n. 489, de 04 de julho de 2013 e regulamentado por meio do 

decreto n. 2.418, ao qual deverá ser oficiado desta decisão para 

apresentar os dados bancários.

DETERMINO desde já a expedição do respectivo alvará de levantamento 

em prol da Funpen/MT.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após, nada mais a ponderar, arquivem-se os autos.

Itiquira, 29 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41932 Nr: 2320-37.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Cesar Brandão Prado - 

OAB:24749/MT, Danilo Rodrigues de Souza - OAB:24.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REVOGO a nomeação de Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para atuar como defensor dativo da parte exequente. 

Por não ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO Bruno 

Cesar Brandão Prado, OAB/MT 24.749 para promover os interesses da 

parte exequente.Fixo honorários advocatícios em 02 URHs.Nos termos do 

artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

munus público não caberão os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos.Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado(...)”Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com 
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urgência para que possa receber as futuras publicações. INTIME-SE o 

advogado mencionado para apresentar para que, manifeste-se quanto a 

certidão de fls. 80 (ref. 48), requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (qu inze)  d ias .Após,  façam-se os  au tos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45767 Nr: 1898-28.2016.811.0027

 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 JOSÉ SOARES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda., Angelo Luiz Favi 

Possari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16.205/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Patrick Francisco - 

OAB:13.782/MS

 NOMEIO o Dr. GERMANO JULIAN SOUZA, inscrito sob a OAB n. 

16.205/MT para representar a requerente MARIA JOSÉ SOARES 

CHAGAS.Fixo os honorários no importe de 06 URH.Nos termos do artigo 

2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer e manifestar o 

que for de direito, no prazo de 15(quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 80-46.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Alves Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O

 Processo nº 80-46.2013.811.0027 (Código 31511)

 Vistos, etc.

Informo que a redesignação referente à audiência designada neste feito 

para o dia 12/12/2019 se deu em motivo do ofício n° 542/2019/MPMT/PJ 

Itiquira, no qual o representante do Ministério Público comunicou sua 

impossibilidade de comparecer à audiência. No mais, mantenho as 

determinações dadas no despacho de ref. 148.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Itiquira/MT, 02 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35806 Nr: 1832-19.2014.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaides Lucia de Carvalho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORTELENE LOPES DE 

MORAES - OAB:15133/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Processo nº: 1832-19.2014.8.11.0027 (Código 35806)

Decisão.

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 76, DESTITUO a Defensora 

nomeada Dra. Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o nº 

20.637-O para atuar neste feito e em seu lugar NOMEIO a advogada dativa 

Hortelene Lopes de Moraes, inscrita na OAB/MT sob o nº 15.133, para 

patrocinar os interesses da parte requerida, devendo ser intimada de sua 

obrigação frente à nomeação, conforme o artigo 34, inc. XII da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

 Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

INTIME-SE a advogada nomeada, para manifestar o que entender de 

direito, dentro do prazo legal.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Itiquira-MT, 05 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 1016-08.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeoas Sanches de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Processo nº 1016-08.2012.8.11.0027 (Código 31176)

Decisão.

Vistos, etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu as fls. 297/300- ref. 

84.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 21/05/2020, às 

17h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I- INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes.

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado JEOAS SANCHES DE SOUZA, para que 

compareça à audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 10 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 12755 Nr: 53-34.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gil do Amaral, Maria Nely Souza Amaral, Milton 

Vizini Corrêa Junior, Simone Fengler Spiering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Francisco Júnior, Vera Lúcia Cássia 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A-MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DAL 

MORO - OAB:57793/PR, Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 Autos nº: 53-34.2011.811.0027

Código n°: 12755

 -SENTENÇA-

Trata-se de pedido de homologação de acordo, o qual foi celebrado nos 

autos da ação indenizatória promovida por OSCAR FRANCISCO JÚNIOR E 

OUTRA em desfavor de PEDRO GIL DO AMARAL E OUTRA, juntado às fls. 

503/504 dos autos.

Relatei.

Decido.

O acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das partes.

 Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação pátria, e, 

relativos ao caso em análise.

Posto isto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo de vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas 

cláusulas e condições encontram-se às fls. 503/504 e faz parte integrante 

desta decisão, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

b, do Código de Processo Civil.

Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o decurso de prazo recursal, certificado o necessário e 

cumpridas às determinações acima, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

cautela.

Custas pela parte demandante.

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

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8957 Nr: 1184-83.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Souza de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a Exequente, na pessoa de seu 

advogado, acerca da expedição dos Alvarás Eletrônicos n° 599733-P / 

2020 e n° 599734-8/2020, para que acompanhe o andamento dos 

referidos Alvarás até o efetivo depósito em conta.

Outrossim, nos termos da Sentença de fls. 166, fica a parte Exequente 

intimada para impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação de seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11770 Nr: 46-76.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Lucia da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Emerson Alves Pereira 

- OAB:175890/SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP, MARIA 

SOCORRO ESTOLANO MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente 

acerca da expedição do Alvará Eletrônico n° 599791-7 / 2020, para que 

acompanhe o andamento do referido Alvará até o seu efetivo pagamento.

Outrossim, retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11965 Nr: 240-76.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter da Conceição Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:MT0011148A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente 

acerca da expedição do Alvará Eletrônico n° 599755-0 / 2020, para que 

acompanhe o andamento do referido Alvará até o seu efetivo pagamento.

Outrossim, retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12755 Nr: 53-34.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gil do Amaral, Maria Nely Souza Amaral, Milton 

Vizini Corrêa Junior, Simone Fengler Spiering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Francisco Júnior, Vera Lúcia Cássia 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A-MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DAL 

MORO - OAB:57793/PR, Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 Impulsiono os autos a fim de intimar os Exequentes acerca da expedição 

dos Alvarás Eletrônicos n° 599453-5/2020 e 599452-7/2020, para que 

acompanhem o andamento dos referidos Alvarás até o efetivo depósito 

em conta.

Outrossim, encaminhem-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12979 Nr: 275-02.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez José dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) de fls. 253 foi paga 

pela autarquia requerida, conforme Alvarás de nº 590763-2/2020 e nº 

590761-6/2020 (fls. 261/262).

Desse modo, cientifique-se o Exequente, pessoalmente e na pessoa de 

seu advogado, acerca dos valores liberados na conta do causídico.

Após, aguarde-se no arquivo até o pagamento do Precatório (PRC) de fls. 

252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12328 Nr: 602-78.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Pereira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a Exequente, na pessoa de seu 

advogado, acerca da expedição dos Alvarás Eletrônicos n° 599454-3 / 

2020 e n° 599455-1 / 2020, para que acompanhe o andamento dos 

referidos Alvarás até o efetivo depósito em conta.

Outrossim, fica a parte Exequente intimada para impulsionar o feito em 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação de seu 
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crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30305 Nr: 145-75.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Menezes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Unimed Campo 

Grande/MS - Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clélio Chiesa - 

OAB:5.660/MS, Wilson Carlos de Campos Filho - OAB:MS 11.098

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43182 Nr: 516-97.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rodrigues Aragão, Michela 

Borcheid Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 Processo 516-97.2016.8.11.0027 (Código 43182)

 Vistos, etc.

Recebo a Resposta à Acusação dos acusados Luiz Carlos Rodrigues 

Aragão e Michela Borcheid Melo (ref. 40).

 Defiro o pedido do Ministério Público de ref. 43.

 Encaminham-se os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência preliminar.

 Após, realizada a audiência, volte-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

INTIMEM-SE os acusados para comparecerem ao ato e cientifique-se o 

Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 335-91.2019.811.0027

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marta Alves Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiva Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 335-91.2019.811.0027 (Código 62712)

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público de ref. 08.

 Encaminham-se os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência preliminar.

 Caso não haja a composição civil dos danos e, tendo em vista o 

oferecimento de transação penal pelo Ministério Público, oferte-se a 

transação penal a acusada, conforme cota ministerial de ref. 08.

Após, realizada a audiência, volte-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

INTIME-SE o acusado para comparecer ao ato e cientifique-se o Ministério 

Público.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59150 Nr: 2137-61.2018.811.0027

 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: Joel Carvalho dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Cia de Seguros - BB Seguro 

Auto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITO CÍVEL n. 2137-61.2018.811.0027 – Código 59150

 Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. 16), designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2020, às 16h00min, a 

ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca.

Cientifiquem-se as partes conforme as determinações do Código de 

Processo Civil e venham-me os autos conclusos para realização da 

sessão de conciliação.

 Itiquira/MT, 30 de janeiro de 2020.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 335-91.2019.811.0027

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marta Alves Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiva Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n: 335-91.2019.811.0027

Código: 62712

 Em cumprimento ao despacho Ref. 11, designo audiência preliminar para o 

dia 16 de abril de 2020, às 14h30min, a ser realizada na Sala de 

Conciliações do Fórum desta Comarca.

 Itiquira/MT, 05 de março de 2020.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43182 Nr: 516-97.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rodrigues Aragão, Michela 

Borcheid Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 Processo n: 516-97.2016.811.0027

Código: 43182

 Em cumprimento ao despacho Ref. 46, designo audiência preliminar para o 

dia 16 de abril de 2020, às 15h00min, a ser realizada na Sala de 

Conciliações do Fórum desta Comarca.

 Itiquira/MT, 05 de março de 2020.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59150 Nr: 2137-61.2018.811.0027

 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: Joel Carvalho dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Cia de Seguros - BB Seguro 

Auto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da publicação das Portarias-Conjuntas n° 247/2020 e 249/2020 do 

Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça, e da Resolução 

313/2020 do CNJ, estabelecendo em caráter temporário medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram suspensos os prazos, atos 

processuais e audiências.

Ante o exposto, impulsiono os autos CANCELANDO a audiência outrora 

designada.

Com o retorno dos prazos processuais e audiências, encaminhem-se os 

autos à Conciliadora Judicial, a fim de que designe NOVA DATA para 

realização de audiência de conciliação, conforme a pauta

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43182 Nr: 516-97.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rodrigues Aragão, Michela 

Borcheid Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 Diante da publicação das Portarias-Conjuntas n° 247/2020 e 249/2020 do 

Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça, e da Resolução 

313/2020 do CNJ, estabelecendo em caráter temporário medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram suspensos os prazos, atos 

processuais e audiências.

Ante o exposto, impulsiono os autos CANCELANDO a audiência outrora 

designada.

Com o retorno dos prazos processuais e audiências, encaminhem-se os 

autos à Conciliadora Judicial, a fim de que designe NOVA DATA para 

realização de audiência preliminar, conforme a pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 335-91.2019.811.0027

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marta Alves Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiva Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da publicação das Portarias-Conjuntas n° 247/2020 e 249/2020 do 

Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça, e da Resolução 

313/2020 do CNJ, estabelecendo em caráter temporário medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram suspensos os prazos, atos 

processuais e audiências.

Ante o exposto, impulsiono os autos CANCELANDO a audiência outrora 

designada.

Com o retorno dos prazos processuais e audiências, encaminhem-se os 

autos à Conciliadora Judicial, a fim de que designe NOVA DATA para 

realização de audiência preliminar, conforme a pauta.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 30879 Nr: 719-98.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual, GdSF, Marcela da Silva 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Farinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO - OAB:24797/O

 Código: 30879

Vistos.

Considerando o art. 6º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, bem como 

as decisões proferidas pelo STJ no Habeas Corpus n. 568.021 e ainda 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no HC n. 

1007514-09.2020.811.0000, no sentido de que as prisões por dívida 

alimentícia sejam cumpridas, excepcionalmente, em regime domiciliar em 

razão da pandemia da Covid-19, SUSPENDO o cumprimento do mandado 

de prisão expedido por ordem deste juízo, enquanto perdurar a situação 

de emergência em virtude da propagação da contaminação do 

Coronavírus.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 30 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56172 Nr: 726-80.2018.811.0027

 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: DAIANE VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINE BORGES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITO CÍVEL n. 726-80.2018.811.0027 – Código 56172

 Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. 58), designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2020, às 17h00min, a 

ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca.

Cientifiquem-se as partes conforme as determinações do Código de 

Processo Civil e venham-me os autos conclusos para realização da 

sessão de conciliação.

 Itiquira/MT, 30 de janeiro de 2020.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42722 Nr: 313-38.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJdLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 42722

Vistos.

Considerando o art. 6º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, bem como 

as decisões proferidas pelo STJ no Habeas Corpus n. 568.021 e ainda 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no HC n. 

1007514-09.2020.811.0000, no sentido de que as prisões por dívida 

alimentícia sejam cumpridas, excepcionalmente, em regime domiciliar em 

razão da pandemia da Covid-19, SUSPENDO o cumprimento do mandado 

de prisão expedido por ordem deste juízo, enquanto perdurar a situação 

de emergência em virtude da propagação da contaminação do 

Coronavírus.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 30 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52737 Nr: 3094-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da publicação das Portarias-Conjuntas n° 247/2020 e 249/2020 do 

Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça, e da Resolução 

313/2020 do CNJ, estabelecendo em caráter temporário medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram suspensos os prazos, atos 

processuais e audiências.

Ante o exposto, impulsiono os autos CANCELANDO a audiência outrora 

designada.

Com o retorno dos prazos processuais e audiências, encaminhem-se os 

autos à Conciliadora Judicial, a fim de que designe NOVA DATA para 

realização de audiência de conciliação, conforme a pauta

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56172 Nr: 726-80.2018.811.0027

 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: DAIANE VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINE BORGES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da publicação das Portarias-Conjuntas n° 247/2020 e 249/2020 do 

Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça, e da Resolução 

313/2020 do CNJ, estabelecendo em caráter temporário medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram suspensos os prazos, atos 

processuais e audiências.

Ante o exposto, impulsiono os autos CANCELANDO a audiência outrora 

designada.

Com o retorno dos prazos processuais e audiências, encaminhem-se os 

autos à Conciliadora Judicial, a fim de que designe NOVA DATA para 

realização de audiência de conciliação, conforme a pauta

.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-80.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEBRANDES DE FREITAS E SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-80.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

ADEBRANDES DE FREITAS E 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: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

14/05/2020 Hora: 12:40 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 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: 1000301-65.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO MATOS COLOMBO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000301-65.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

ERICO MATOS COLOMBO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

14/05/2020 Hora: 12:50 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 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: 1000302-50.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA JAQUELINE MELO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000302-50.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

FERNANDA JAQUELINE MELO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

14/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 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: 1000303-35.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES MOTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000303-35.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

FRANCISCO ALVES MOTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

14/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 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: 1000221-38.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESILDA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS RIBEIRO BUENO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, intimo Vossa 

Senhoria na qualidade de parte autora, para que manifeste acerca da 

certidão do oficial de justiça ID 29659742 e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-36.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000247-36.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: CARLOS 

PEREIRA DA CRUZ Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista da 

desnecessidade de produção de prova em Audiência de Instrução e 

Julgamento (artigo 355, I, II do CPC). DECIDO. RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS 

LTDA - ME, em face de CARLOS PEREIRA DA CRUZ, todos qualificados 

nos autos. A Promovente requereu a condenação do Promovido no valor 

de R$ 864,34 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), referente a compras realizadas em seu estabelecimento que 

não foram adimplidas de forma integral. Sustenta a Promovente que tentou 

de todas as formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas 

tentativas restaram infrutíferas. Juntou aos autos Contrato de Venda a 

Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Realizada audiência 

de tentativa de conciliação na data de 13/11/2019 às 16h00m, a mesma foi 

prejudicada em razão da ausência do Promovido, que foi devidamente 

citado e intimado para o ato (ID 26129992 e 25251251). Ainda, consta nos 

autos que a Promovida não apresentou defesa. MOTIVAÇÃO Pois bem, a 

parte Promovida foi devidamente citada, bem como intimada do dia da 

realização da audiência de tentativa de conciliação, bem como dos efeitos 

oriundos da sua ausência no ato, e a ela não compareceu. Extrai-se ainda 

dos autos que a parte Promovida se quedou inerte, não apresentando 

contestação. O Juizado Especial se pauta pelos princípios da 

informalidade e celeridade processual (artigo 2º da Lei 9.099/95), onde o 

comparecimento da parte é essencial, sob pena de revelia, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, estabelecendo que a ausência do demandado à 

sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Nesse 

sentido já se pronunciou a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR 

CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - 

VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE 

REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 

do FONAJE, "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor." 2. Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo 

o reclamado revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a 

procedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DO RECLAMADO 

NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REVELIA DECRETADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

"Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." (art. 

20 da Lei 9099/95). 2. A abordagem inadequada e grosseira dispensada 

ao consumidor, pelo proprietário do estabelecimento comercial, expondo-o 

a situação vexatória e inconveniente, configura-se falha na prestação do 

serviço e dá ensejo a indenização por dano moral. 3. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 4. A sentença que julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao 

pagamento da importância de R$3.000,00, a título de danos morais, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 867/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013). 

Quanto a ausência de contestação, prescreve o artigo 344 e 355, II do 

CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

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. Diante dos documentos constantes nos autos e não sendo 

impugnados pela parte Promovida, vislumbro que razão assiste ao pedido 

da Promovente. DISPOSITIVO Dessa forma, com arrimo no artigo 20 da Lei 

9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais e artigos 344 e 355, II 

do Código de Processo Civil DECRETO A REVELIA da parte Promovida, por 

conseqüência, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial para: 1 – DETERMINAR ao Promovido que pague a parte 

Promovente a quantia de R$ 864,34 (oitocentos e sessenta e quatro reais 

e trinta e quatro centavos), corrigida monetariamente com base no Índice 

Nacional de Preço (INPC) a partir da data da publicação da presente 

sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 2 - 

Transitado em julgado sem interposição de Recurso e havendo 

requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). 3 - 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito. 4 - Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo 

requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 25 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. 

Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-20.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LENO DANIEL VELASCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000304-20.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

JOSE LENO DANIEL VELASCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

14/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 30 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-87.2020.8.11.0027
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CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PROCESSO n. 1000306-87.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

LUZIA LINS SOARES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 14/05/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA 

- MT - CEP: 78790-000 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-64.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000364-64.2019.8.11.0047. AUTOR(A): OLGA 

EMILIA HORLANDA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Com 

Resolução do Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de 

DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA em face do BANCO BMG S/A. Aduz 

a parte autora, em síntese, que a parte requerida promoveu desconto 

indevido em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade), em 

razão da contratação de Consignação Associada a Cartão de Crédito. 

Narra que a transação foi estabelecida nos seguintes instrumentos: 

Contrato nº. 11244180 com início em 01/03/2016 e ainda ATIVO e Contrato 

nº. 8943211 com início em 01/03/2016 e fim em 03/02/2017. Afirma que 

não autorizou tais operações e, se porventura há contrato assinado 

nesse sentido, é advindo de venda casada, pois já buscou instituições 

financeiras para realizar operação de crédito consistente em mútuo 

consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha, 

mas nunca Consignação Associada a Cartão de Crédito. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

inexistência de relação jurídica em relação ao(s) contrato(s) de 

Consignação Associada a Cartão de Crédito. Subsidiariamente, caso 

apresentado(s) o(s) contrato(s) por parte da parte requerida, requer seja 

declarada a nulidade do negócio jurídico, eis que eivado de vício (emprego 

de dolo). Requer, ainda: 1) a inversão do ônus da prova; 2) a restituição 

em dobro dos valores indevidamente descontados; 3) o pagamento de 

indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00. O juízo deferiu 

a assistência judiciária gratuita e determinou a citação da parte requerida 

(id. 21069357). A parte requerida apresentou contestação (id. 24334942), 

preliminarmente suscitando litispendência e conexão. No mérito, rogou pela 

improcedência da demanda. Juntou documentos. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, está restou infrutífera (id. 24524144). A autora 

apresentou impugnação à contestação, refutando os fatos aduzidos na 

contestação e requerendo a realização de perícia grafotécnica (id. 

25677317). É o breve relatório. Fundamento e decido. PRELIMINARES 

LITISPENDÊNCIA A parte requerida, em sua defesa, argui preliminar de 

litispendência aos autos de nº 1000356-87.2019.8.11.0047 alegando que o 

referido processo seria idêntico ao em questão. Embora o presente feito e 

os autos referidos tenham as mesmas partes e possuam pedido de danos 

morais, repetição do indébito e inexistência de relação jurídica, o contrato 

discutido na presente ação é diverso do contrato objeto da lide de nº 

1000356-87.2019.8.11.0047. Diante disso, não vislumbro a identidade de 

demandas. Portanto, REJEITO a preliminar de litispendência. CONEXÃO A 

parte requerida, em sua defesa, argui preliminar de conexão aos autos de 

nº 1000356-87.2019.8.11.0047 asseverando que os referidos processos 

têm causa de pedir semelhante, por isso a reunião evitaria decisões 

contraditórias. Embora o presente feito e os autos acima mencionados 

tenham as mesmas partes e possuam pedido de danos morais, repetição 

do indébito e inexistência de relação jurídica, como dito em linhas 

pretéritas, o contrato discutido na presente ação é diverso do contrato 

objeto daquela lide. Diante disso, a causa de pedir e o pedido são 

diversos, não havendo risco de decisões conflitantes. Por tais razões, 

AFASTO a preliminar. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO 

Constata-se dos autos que a presente ação foi proposta em 22/06/2019, 

questionando o(s) contrato(s) n° 11244180 e 8943211, no(s) qual(is) o 

desconto dos valores tem como data de inclusão 03/02/2017, 

permanecendo ativo; e 10/03/2016 a 03/02/2017, respectivamente, 

conforme id. 21068634 - Pág. 1. O art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei O autor 

alega que o prazo prescricional começa a contar a partir do saque dos 

valores, que narra ter ocorrido na data de 08/03/2016; assim, como 

passados mais de 03 (três) anos até o ajuizamento da demanda, afirma a 

ocorrência da prescrição. Malgrado o argumento trazido pela parte 

requerida, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta 

lesão se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo 

prescricional tem início com o último desconto, independentemente da 

ocorrência, ou não, do conhecimento pela autora da violação de seu 

direito e da respectiva autoria. Conforme jurisprudência a seguir 

colacionada: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 

DE PARCELAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO 

PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO 

CONHECIMENTO DO FATO (VIOLAÇÃO DO DIREITO) E DE SUA AUTORIA 

OU DA QUITAÇÃO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que o prazo prescricional para a pretensão de 

reparação dos danos causados por fato do serviço é de cinco anos. 

Segundo a teoria da actio nata, adotada pela jurisprudência pátria, o início 

da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da 

violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial e de sua autoria. 2. 

Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja suposta lesão se renova 

a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início 

com o último desconto, independentemente de ter havido, ou não, nesse 

ínterim (período dos descontos), conhecimento pela autora da violação de 

seu direito e da respectiva autoria por outros meios. (TJ-MS - APL: 

08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte 

autora NÃO está prescrita, visto que o início da contagem do prazo, em 

relação ao contrato n° 11244180, sequer iniciou, já que ativo; e, em 

relação ao contrato n° 8943211, tendo findado os descontos em 

03/02/2017, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos do ajuizamento 
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da ação. Nesse viés, REJEITO a prejudicial de mérito. Do indeferimento da 

intimação da parte requerida para apresentação do contrato original em 

cartório para realização de perícia Em sede de impugnação à contestação, 

a parte autora requer a apresentação do contrato original em cartório, 

pugnando pela realização de perícia grafotécnica. Narra que a parte 

requerida juntou um contrato fraudulento, nos seguintes termos: 

“Conforme se vê no contrato e documentos juntados, os mesmos não 

foram escaneados do original, se trata na verdade de documento feito de 

forma unilateral pelo banco, que se utiliza de um contrato que possa de 

fato ter sido firmado com a autora em algum momento de sua vida, para 

reproduzir diversos contratos com assinaturas escaneadas, prejudicando 

assim o autora.” Em que as pese as alegações trazidas pela autora, não 

há nos autos qualquer indício da fraude suscitada, isso porque: a) O 

Banco demonstrou ter liberado o valor relativo ao negócio jurídico objeto 

da lide – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) (id. 24334947 - Pág. 

1 ); tendo a autora não negado a utilização dos valores, porquanto, na 

impugnação à contestação, narra que os valores depositados devem ser 

considerados “amostra grátis” (id. 25677317 - Pág. 4); b) O início do 

contrato ocorreu em 01/03/2016, porém autora ingressou com a ação em 

22/06/2019, não sendo razoável vislumbrar que esta constatou a fraude 

somente mais de 03 (três) anos depois da efetivação do primeiro 

desconto. Destarte, receber e utilizar os valores do empréstimo e, ao 

mesmo tempo, suscitar fraude na contratação se mostra contraditório, 

emergindo o chamado VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. A 

jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS 

NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – DEPÓSITO 

NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS 

DA PROVA DO RÉU – CUMPRIMENTO – REGULARIDADE DO DÉBITO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo elementos nos autos que evidenciam a contratação pelo autor de 

empréstimo consignado, não há de se falar em fraude. Evidenciada a 

licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu 

pagamento. 2. Demonstrado que o empréstimo foi disponibilizado ao autor, 

através de TED em sua conta bancária, não há como de se falar em 

ilegalidade dos descontos no beneficio previdenciário. (TJ-MS 

08010719020168120015 MS 0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da 

prova - aferir a utilidade de sua produção, indeferindo as diligências 

inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, vislumbro ser 

prescindível a realização da perícia e, por conseguinte, INDEFIRO a 

produção da prova vindicada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos 

termos do que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, 

em homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento 

motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores 

dilações. Nesse sentindo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA 

ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 

LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO 

– DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES 

FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO 

ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a 

parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a 

demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no 

polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo 

à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, 

sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Depreende-se dos autos que a parte autora é beneficiária de 

aposentadoria por idade e tomou ciência da existência de desconto em 

seu benefício, relativo ao(s) contrato(s) com Consignação Associada a 

Cartão de Crédito (contratos nº 11244180 e 8943211). Assim, fora 

ajuizada a presente demanda visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica em relação ao contrato de Consignação Associada a 

Cartão de Crédito. Subsidiariamente, a autora requereu que fosse 

declarada a nulidade do negócio jurídico, eis que eivado de vício, 

caracterizado pela venda casada. Ocorre que, em sua defesa, o 

requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte 

autora (id. 24334944 - Pág. 1/4), bem como a comprovação do repasse 

dos valores pertinentes ao objeto da lide (id. 24334947 - Pág. 1). Logo, 

afere-se que os descontos realizados na folha de pagamento da autora, 

decorrente do cartão de crédito consignado firmado com o banco, estão 

calcados em contrato lícito. Destarte, o banco apresentou provas 

suficientes acerca da contratação do cartão de crédito consignado, bem 

como a disponibilização dos valores à autora, não havendo razões para 

declaração de inexistência de débitos. No mesmo norte, em relação ao 

pedido de nulidade, em decorrência da suposta venda casada, tem-se que 

a parte autora sequer trouxe aos autos qual seria o produto ou serviço 

adquirido conjuntamente com o contrato objeto da lide que foi condição 

necessária para sua aquisição. Nesse cenário, tem-se que a autora se 

beneficiou do contrato de reserva de margem para cartão de crédito, não 

ficando comprovado o vício de consentimento apontado, tampouco que o 

banco tenha agido com má-fé ou dolo na contratação. Nesse diapasão, 

tendo o requerido comprovado a validade do(s) contrato(s) em questão, 

desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar 

fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento da 

nulidade suscitada. A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – 

TERMO DE ADESÃO DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E 

LIBERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – 

DESCONTOS LÍCITOS – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 

A inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º do CDC não modifica a 

regra vigente em nosso ordenamento que incumbe à parte que alega 

determinado fato para dele buscar a existência de algum direito, o ônus de 

demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, 

extintivo e impeditivo (art. 333, do CPC). Tendo o banco requerido 

comprovado que a autora firmou contrato de cartão de crédito 

consignado, tendo sido transferido para sua conta corrente o valor do 

saque que deu início aos descontos da parcela mínima em folha de 

pagamento, não logrando a consumidora em demonstrar que seu 

consentimento foi viciado, a ação deve ser julgada improcedente. Recurso 

desprov ido .  (TJ-MS -  AC:  08001125320198120003  MS 

0800112-53.2019.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 30/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2020) Grifei Portanto, deve ser reconhecida a validade 
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do negócio jurídico estabelecido no(s) contrato(s) da lide. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Desta feita, ante a rejeição da argumentação de nulidade do(s) 

aludido(s) contrato(s) nº 11244180 e 8943211, resta descaracterizada a 

necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram 

devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. 

Importa destacar que a conduta da parte requerida se manteve dentro dos 

limites da legalidade, tendo realizado a prática negocial em conformidade 

com o ordenamento jurídico, com a devida anuência da parte autora. 

Diante da regularidade dos descontos realizados no benefício 

previdenciário da parte autora, não há de se falar em repetição do 

indébito. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA 

DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – 

TERMO DE ADESÃO DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E 

LIBERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – 

DESCONTOS LÍCITOS – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 

A inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º do CDC não modifica a 

regra vigente em nosso ordenamento que incumbe à parte que alega 

determinado fato para dele buscar a existência de algum direito, o ônus de 

demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, 

extintivo e impeditivo (art. 333, do CPC). Tendo o banco requerido 

comprovado que a autora firmou contrato de cartão de crédito 

consignado, tendo sido transferido para sua conta corrente o valor do 

saque que deu início aos descontos da parcela mínima em folha de 

pagamento, não logrando a consumidora em demonstrar que seu 

consentimento foi viciado, a ação deve ser julgada improcedente. Recurso 

desprov ido .  (TJ-MS -  AC:  08001125320198120003  MS 

0800112-53.2019.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/02/2020) Negritei Em razão do exposto, indevida a 

repetição do indébito pretendida pela parte autora. DO DANO MORAL 

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente em seu 

benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, 

angústia, apreensão, indignação e intranquilidade, o que justificaria a 

fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de 10.000,00 (dez mil reais). Pois 

bem. Cediço que a configuração da responsabilidade civil enseja o 

preenchimento de requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, 

resultado danoso e nexo de causalidade. No caso em testilha, ante a 

apresentação do instrumento do contrato, bem como documentação 

comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto 

da lide, não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora. É o 

firme entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E 

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA (ADF). PENSIONISTA 

ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO. TERMO CONTRATUAL COM 

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 

595 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL IMPONDO A 

UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE DOLO DO RÉU OU IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE INCAPACIDADE QUE JUSTIFIQUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA 

AVENÇA. COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE 

CRÉDITO. SAQUE REALIZADO PELA AUTORA. DESCONTO DEVIDO. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE POR PARTE DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA 

DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 

201900833018 nº único0001268-53.2018.8.25.0013 - 2ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça 

- Julgado em 10/12/2019) (TJ-SE - AC: 00012685320188250013, Relator: 

Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª 

CÂMARA CÍVEL)) Destaquei Ante tais constatações, não há falar em dano 

moral a ensejar reparação pecuniária por parte do requerido. Isto, pois, 

não restou comprovada pela parte autora qualquer ilicitude capaz de gerar 

ofensa à honra ou violação aos direitos da personalidade da parte autora. 

Assim, inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de 

danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO Ante o exposto, com espeque no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte autora na peça preambular. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, 

conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Jauru/MT, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000364-64.2019.8.11.0047. AUTOR(A): OLGA 

EMILIA HORLANDA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Com 

Resolução do Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de 

DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA em face do BANCO BMG S/A. Aduz 

a parte autora, em síntese, que a parte requerida promoveu desconto 

indevido em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade), em 

razão da contratação de Consignação Associada a Cartão de Crédito. 

Narra que a transação foi estabelecida nos seguintes instrumentos: 

Contrato nº. 11244180 com início em 01/03/2016 e ainda ATIVO e Contrato 

nº. 8943211 com início em 01/03/2016 e fim em 03/02/2017. Afirma que 

não autorizou tais operações e, se porventura há contrato assinado 

nesse sentido, é advindo de venda casada, pois já buscou instituições 

financeiras para realizar operação de crédito consistente em mútuo 

consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha, 

mas nunca Consignação Associada a Cartão de Crédito. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

inexistência de relação jurídica em relação ao(s) contrato(s) de 

Consignação Associada a Cartão de Crédito. Subsidiariamente, caso 

apresentado(s) o(s) contrato(s) por parte da parte requerida, requer seja 

declarada a nulidade do negócio jurídico, eis que eivado de vício (emprego 

de dolo). Requer, ainda: 1) a inversão do ônus da prova; 2) a restituição 

em dobro dos valores indevidamente descontados; 3) o pagamento de 

indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00. O juízo deferiu 

a assistência judiciária gratuita e determinou a citação da parte requerida 

(id. 21069357). A parte requerida apresentou contestação (id. 24334942), 

preliminarmente suscitando litispendência e conexão. No mérito, rogou pela 

improcedência da demanda. Juntou documentos. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, está restou infrutífera (id. 24524144). A autora 

apresentou impugnação à contestação, refutando os fatos aduzidos na 

contestação e requerendo a realização de perícia grafotécnica (id. 

25677317). É o breve relatório. Fundamento e decido. PRELIMINARES 

LITISPENDÊNCIA A parte requerida, em sua defesa, argui preliminar de 

litispendência aos autos de nº 1000356-87.2019.8.11.0047 alegando que o 

referido processo seria idêntico ao em questão. Embora o presente feito e 

os autos referidos tenham as mesmas partes e possuam pedido de danos 

morais, repetição do indébito e inexistência de relação jurídica, o contrato 

discutido na presente ação é diverso do contrato objeto da lide de nº 

1000356-87.2019.8.11.0047. Diante disso, não vislumbro a identidade de 
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demandas. Portanto, REJEITO a preliminar de litispendência. CONEXÃO A 

parte requerida, em sua defesa, argui preliminar de conexão aos autos de 

nº 1000356-87.2019.8.11.0047 asseverando que os referidos processos 

têm causa de pedir semelhante, por isso a reunião evitaria decisões 

contraditórias. Embora o presente feito e os autos acima mencionados 

tenham as mesmas partes e possuam pedido de danos morais, repetição 

do indébito e inexistência de relação jurídica, como dito em linhas 

pretéritas, o contrato discutido na presente ação é diverso do contrato 

objeto daquela lide. Diante disso, a causa de pedir e o pedido são 

diversos, não havendo risco de decisões conflitantes. Por tais razões, 

AFASTO a preliminar. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO 

Constata-se dos autos que a presente ação foi proposta em 22/06/2019, 

questionando o(s) contrato(s) n° 11244180 e 8943211, no(s) qual(is) o 

desconto dos valores tem como data de inclusão 03/02/2017, 

permanecendo ativo; e 10/03/2016 a 03/02/2017, respectivamente, 

conforme id. 21068634 - Pág. 1. O art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei O autor 

alega que o prazo prescricional começa a contar a partir do saque dos 

valores, que narra ter ocorrido na data de 08/03/2016; assim, como 

passados mais de 03 (três) anos até o ajuizamento da demanda, afirma a 

ocorrência da prescrição. Malgrado o argumento trazido pela parte 

requerida, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta 

lesão se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo 

prescricional tem início com o último desconto, independentemente da 

ocorrência, ou não, do conhecimento pela autora da violação de seu 

direito e da respectiva autoria. Conforme jurisprudência a seguir 

colacionada: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 

DE PARCELAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO 

PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO 

CONHECIMENTO DO FATO (VIOLAÇÃO DO DIREITO) E DE SUA AUTORIA 

OU DA QUITAÇÃO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que o prazo prescricional para a pretensão de 

reparação dos danos causados por fato do serviço é de cinco anos. 

Segundo a teoria da actio nata, adotada pela jurisprudência pátria, o início 

da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da 

violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial e de sua autoria. 2. 

Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja suposta lesão se renova 

a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início 

com o último desconto, independentemente de ter havido, ou não, nesse 

ínterim (período dos descontos), conhecimento pela autora da violação de 

seu direito e da respectiva autoria por outros meios. (TJ-MS - APL: 

08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte 

autora NÃO está prescrita, visto que o início da contagem do prazo, em 

relação ao contrato n° 11244180, sequer iniciou, já que ativo; e, em 

relação ao contrato n° 8943211, tendo findado os descontos em 

03/02/2017, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos do ajuizamento 

da ação. Nesse viés, REJEITO a prejudicial de mérito. Do indeferimento da 

intimação da parte requerida para apresentação do contrato original em 

cartório para realização de perícia Em sede de impugnação à contestação, 

a parte autora requer a apresentação do contrato original em cartório, 

pugnando pela realização de perícia grafotécnica. Narra que a parte 

requerida juntou um contrato fraudulento, nos seguintes termos: 

“Conforme se vê no contrato e documentos juntados, os mesmos não 

foram escaneados do original, se trata na verdade de documento feito de 

forma unilateral pelo banco, que se utiliza de um contrato que possa de 

fato ter sido firmado com a autora em algum momento de sua vida, para 

reproduzir diversos contratos com assinaturas escaneadas, prejudicando 

assim o autora.” Em que as pese as alegações trazidas pela autora, não 

há nos autos qualquer indício da fraude suscitada, isso porque: a) O 

Banco demonstrou ter liberado o valor relativo ao negócio jurídico objeto 

da lide – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) (id. 24334947 - Pág. 

1 ); tendo a autora não negado a utilização dos valores, porquanto, na 

impugnação à contestação, narra que os valores depositados devem ser 

considerados “amostra grátis” (id. 25677317 - Pág. 4); b) O início do 

contrato ocorreu em 01/03/2016, porém autora ingressou com a ação em 

22/06/2019, não sendo razoável vislumbrar que esta constatou a fraude 

somente mais de 03 (três) anos depois da efetivação do primeiro 

desconto. Destarte, receber e utilizar os valores do empréstimo e, ao 

mesmo tempo, suscitar fraude na contratação se mostra contraditório, 

emergindo o chamado VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. A 

jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS 

NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – DEPÓSITO 

NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS 

DA PROVA DO RÉU – CUMPRIMENTO – REGULARIDADE DO DÉBITO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo elementos nos autos que evidenciam a contratação pelo autor de 

empréstimo consignado, não há de se falar em fraude. Evidenciada a 

licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu 

pagamento. 2. Demonstrado que o empréstimo foi disponibilizado ao autor, 

através de TED em sua conta bancária, não há como de se falar em 

ilegalidade dos descontos no beneficio previdenciário. (TJ-MS 

08010719020168120015 MS 0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da 

prova - aferir a utilidade de sua produção, indeferindo as diligências 

inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, vislumbro ser 

prescindível a realização da perícia e, por conseguinte, INDEFIRO a 

produção da prova vindicada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos 

termos do que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, 

em homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento 

motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores 

dilações. Nesse sentindo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA 

ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 

LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO 

– DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES 

FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO 

ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a 

parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a 

demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no 

polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo 

à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, 

sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 
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dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Depreende-se dos autos que a parte autora é beneficiária de 

aposentadoria por idade e tomou ciência da existência de desconto em 

seu benefício, relativo ao(s) contrato(s) com Consignação Associada a 

Cartão de Crédito (contratos nº 11244180 e 8943211). Assim, fora 

ajuizada a presente demanda visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica em relação ao contrato de Consignação Associada a 

Cartão de Crédito. Subsidiariamente, a autora requereu que fosse 

declarada a nulidade do negócio jurídico, eis que eivado de vício, 

caracterizado pela venda casada. Ocorre que, em sua defesa, o 

requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte 

autora (id. 24334944 - Pág. 1/4), bem como a comprovação do repasse 

dos valores pertinentes ao objeto da lide (id. 24334947 - Pág. 1). Logo, 

afere-se que os descontos realizados na folha de pagamento da autora, 

decorrente do cartão de crédito consignado firmado com o banco, estão 

calcados em contrato lícito. Destarte, o banco apresentou provas 

suficientes acerca da contratação do cartão de crédito consignado, bem 

como a disponibilização dos valores à autora, não havendo razões para 

declaração de inexistência de débitos. No mesmo norte, em relação ao 

pedido de nulidade, em decorrência da suposta venda casada, tem-se que 

a parte autora sequer trouxe aos autos qual seria o produto ou serviço 

adquirido conjuntamente com o contrato objeto da lide que foi condição 

necessária para sua aquisição. Nesse cenário, tem-se que a autora se 

beneficiou do contrato de reserva de margem para cartão de crédito, não 

ficando comprovado o vício de consentimento apontado, tampouco que o 

banco tenha agido com má-fé ou dolo na contratação. Nesse diapasão, 

tendo o requerido comprovado a validade do(s) contrato(s) em questão, 

desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar 

fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento da 

nulidade suscitada. A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – 

TERMO DE ADESÃO DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E 

LIBERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – 

DESCONTOS LÍCITOS – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 

A inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º do CDC não modifica a 

regra vigente em nosso ordenamento que incumbe à parte que alega 

determinado fato para dele buscar a existência de algum direito, o ônus de 

demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, 

extintivo e impeditivo (art. 333, do CPC). Tendo o banco requerido 

comprovado que a autora firmou contrato de cartão de crédito 

consignado, tendo sido transferido para sua conta corrente o valor do 

saque que deu início aos descontos da parcela mínima em folha de 

pagamento, não logrando a consumidora em demonstrar que seu 

consentimento foi viciado, a ação deve ser julgada improcedente. Recurso 

desprov ido .  (TJ-MS -  AC:  08001125320198120003  MS 

0800112-53.2019.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 30/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2020) Grifei Portanto, deve ser reconhecida a validade 

do negócio jurídico estabelecido no(s) contrato(s) da lide. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Desta feita, ante a rejeição da argumentação de nulidade do(s) 

aludido(s) contrato(s) nº 11244180 e 8943211, resta descaracterizada a 

necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram 

devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. 

Importa destacar que a conduta da parte requerida se manteve dentro dos 

limites da legalidade, tendo realizado a prática negocial em conformidade 

com o ordenamento jurídico, com a devida anuência da parte autora. 

Diante da regularidade dos descontos realizados no benefício 

previdenciário da parte autora, não há de se falar em repetição do 

indébito. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA 

DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – 

TERMO DE ADESÃO DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E 

LIBERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – 

DESCONTOS LÍCITOS – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 

A inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º do CDC não modifica a 

regra vigente em nosso ordenamento que incumbe à parte que alega 

determinado fato para dele buscar a existência de algum direito, o ônus de 

demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, 

extintivo e impeditivo (art. 333, do CPC). Tendo o banco requerido 

comprovado que a autora firmou contrato de cartão de crédito 

consignado, tendo sido transferido para sua conta corrente o valor do 

saque que deu início aos descontos da parcela mínima em folha de 

pagamento, não logrando a consumidora em demonstrar que seu 

consentimento foi viciado, a ação deve ser julgada improcedente. Recurso 

desprov ido .  (TJ-MS -  AC:  08001125320198120003  MS 

0800112-53.2019.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/02/2020) Negritei Em razão do exposto, indevida a 

repetição do indébito pretendida pela parte autora. DO DANO MORAL 

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente em seu 

benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, 

angústia, apreensão, indignação e intranquilidade, o que justificaria a 

fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de 10.000,00 (dez mil reais). Pois 

bem. Cediço que a configuração da responsabilidade civil enseja o 

preenchimento de requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, 

resultado danoso e nexo de causalidade. No caso em testilha, ante a 

apresentação do instrumento do contrato, bem como documentação 

comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto 

da lide, não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora. É o 

firme entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E 

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA (ADF). PENSIONISTA 

ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO. TERMO CONTRATUAL COM 

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 

595 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL IMPONDO A 

UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE DOLO DO RÉU OU IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE INCAPACIDADE QUE JUSTIFIQUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA 

AVENÇA. COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE 

CRÉDITO. SAQUE REALIZADO PELA AUTORA. DESCONTO DEVIDO. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE POR PARTE DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA 

DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 

201900833018 nº único0001268-53.2018.8.25.0013 - 2ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça 

- Julgado em 10/12/2019) (TJ-SE - AC: 00012685320188250013, Relator: 

Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª 

CÂMARA CÍVEL)) Destaquei Ante tais constatações, não há falar em dano 

moral a ensejar reparação pecuniária por parte do requerido. Isto, pois, 

não restou comprovada pela parte autora qualquer ilicitude capaz de gerar 

ofensa à honra ou violação aos direitos da personalidade da parte autora. 

Assim, inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de 

danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO Ante o exposto, com espeque no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte autora na peça preambular. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, 

conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Jauru/MT, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito
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IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000282-33.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JERCILENE 

CANDIDA DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Com Resolução do 

Mérito-> Procedência em Parte RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formulada por JERCILENE CANDIDA 

DA SILVA em face do BANCO SAFRA S.A. Aduz a parte autora, em 

síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, 

constatou desconto referente a empréstimo por ela não solicitado, através 

do contrato de nº 000002878537, no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), 

tendo sido efetuado o desconto 01 (uma) parcela. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

inexistência do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em 

dobro e indenização pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 

20804679), deferindo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e 

determinada a citação do requerido. A parte requerida apresentou 

contestação (id. 24039537), pugnando pela improcedência da demanda. 

Juntou documentos. O autor apresentou impugnação (fls. 24039537). 

FUNDAMENTAÇÃO DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração 

de inexistência de negócio jurídico e o recebimento de indenização por 

danos morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta 

realização indevida de desconto no benefício previdenciário da parte 

autora. Pois bem. Depreende-se dos autos que a parte autora é 

aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, 

perfectibilizado no contrato nº 000002878537. O requerido não juntou aos 

autos o instrumento do contrato nem documentação comprobatória do 

repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide. No entanto, 

narrou que houve uma proposta digitada em 01/02/2017, com parcelas de 

17,00, que não foi efetivada, pois foi desaverbada na data limite para 

exclusão da parcela;  ass im, a operação ter ia  s ido 

ESTORNADA/CANCELADA. Frisa que a operação foi excluída 3 dias após 

a inclusão no sistema, NÃO havendo qualquer desconto na aposentadoria 

da autora. Da declaração de inexistência do negócio jurídico O pleito da 

parte autora se funda na existência dolo do requerido na realização do 

empréstimo nº 000002878537, por meio do qual teria sido realizado 

desconto indevido em seu benefício previdenciário. Cabe ressaltar a lição 

de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio 

jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, 

validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos 

planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à 

produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora questiona 

a existência do negócio jurídico, aduzindo que: não solicitou o empréstimo 

e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha 

por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da 

relação contratual. A parte requerida não juntou aos autos o instrumento 

do contrato nem documentação comprobatória do repasse dos valores 

pertinentes ao empréstimo objeto da lide. Nesse diapasão, não tendo o 

requerido comprovado a existência do contrato em questão, é de rigor o 

reconhecimento, no ponto, da procedência do pedido da parte autora. Da 

repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Ocorre que, como dito em linhas pretéritas, o requerido enfatizou 

que houve uma proposta digitada em 01/02/2017, com parcelas de 17,00, 

no entanto, antes do desconto da primeira parcela, a operação foi 

ESTORNADA/CANCELADA. A alegação do requerido é corroborada pelo 

documento juntado pela parte autora (id. 20792116 - Pág. 1), no qual se 

vislumbra data de inclusão 02/02/2017 e a sua exclusão em 05/02/2017, 

ou seja, três dias depois, sendo que a data inicial do contrato ficou 

estabelecida em 07/03/2017. Desta feita, o requerido trouxe aos autos fato 

extintivo do direito da autora, não tendo esta acostado ao feito qualquer 

prova que infirmasse o sustentado por aquele, quando era possível 

fazê-lo sem dificuldade. Quanto ao tema, é o entendimento da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – APOSENTADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EXCLUSÃO 

DO CONTRATO ANTES MESMO DO DÉBITO DA PRIMEIRA PARCELA – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que o 

empréstimo consignado foi excluído antes mesmo do desconto da primeira 

parcela, não se constata a existência de danos. (TJ-MS - AC: 

08016824220178120004 MS 0801682-42.2017.8.12.0004, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) Negritei Portanto, improcedente o 

pedido de repetição de indébito. DO DANO MORAL Afirma a parte autora 

que o desconto realizado indevidamente de seu benefício previdenciário 

teria lhe causado grande abalo emocional, angústia, apreensão, 

indignação e intranquilidade, o que justificaria a fixação da reparação por 

danos morais. Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores 

descontados por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, 

o que caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência e de 

sua família. Porém, como demonstrado nos autos, inexistiu o desconto 

referido; assim, inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora 

a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico entre autor(a) e requerido, 

em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 000002878537, 

objeto da lide; REJEITANDO os demais pedidos de reparação por dano 

moral e de restituição em dobro. b) Diante da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC; no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-33.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JERCILENE CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000282-33.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JERCILENE 

CANDIDA DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Com Resolução do 

Mérito-> Procedência em Parte RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formulada por JERCILENE CANDIDA 

DA SILVA em face do BANCO SAFRA S.A. Aduz a parte autora, em 

síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, 

constatou desconto referente a empréstimo por ela não solicitado, através 

do contrato de nº 000002878537, no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), 

tendo sido efetuado o desconto 01 (uma) parcela. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

inexistência do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em 

dobro e indenização pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 

20804679), deferindo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e 

determinada a citação do requerido. A parte requerida apresentou 
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contestação (id. 24039537), pugnando pela improcedência da demanda. 

Juntou documentos. O autor apresentou impugnação (fls. 24039537). 

FUNDAMENTAÇÃO DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração 

de inexistência de negócio jurídico e o recebimento de indenização por 

danos morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta 

realização indevida de desconto no benefício previdenciário da parte 

autora. Pois bem. Depreende-se dos autos que a parte autora é 

aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, 

perfectibilizado no contrato nº 000002878537. O requerido não juntou aos 

autos o instrumento do contrato nem documentação comprobatória do 

repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide. No entanto, 

narrou que houve uma proposta digitada em 01/02/2017, com parcelas de 

17,00, que não foi efetivada, pois foi desaverbada na data limite para 

exclusão da parcela;  ass im, a operação ter ia  s ido 

ESTORNADA/CANCELADA. Frisa que a operação foi excluída 3 dias após 

a inclusão no sistema, NÃO havendo qualquer desconto na aposentadoria 

da autora. Da declaração de inexistência do negócio jurídico O pleito da 

parte autora se funda na existência dolo do requerido na realização do 

empréstimo nº 000002878537, por meio do qual teria sido realizado 

desconto indevido em seu benefício previdenciário. Cabe ressaltar a lição 

de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio 

jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, 

validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos 

planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à 

produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora questiona 

a existência do negócio jurídico, aduzindo que: não solicitou o empréstimo 

e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha 

por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da 

relação contratual. A parte requerida não juntou aos autos o instrumento 

do contrato nem documentação comprobatória do repasse dos valores 

pertinentes ao empréstimo objeto da lide. Nesse diapasão, não tendo o 

requerido comprovado a existência do contrato em questão, é de rigor o 

reconhecimento, no ponto, da procedência do pedido da parte autora. Da 

repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Ocorre que, como dito em linhas pretéritas, o requerido enfatizou 

que houve uma proposta digitada em 01/02/2017, com parcelas de 17,00, 

no entanto, antes do desconto da primeira parcela, a operação foi 

ESTORNADA/CANCELADA. A alegação do requerido é corroborada pelo 

documento juntado pela parte autora (id. 20792116 - Pág. 1), no qual se 

vislumbra data de inclusão 02/02/2017 e a sua exclusão em 05/02/2017, 

ou seja, três dias depois, sendo que a data inicial do contrato ficou 

estabelecida em 07/03/2017. Desta feita, o requerido trouxe aos autos fato 

extintivo do direito da autora, não tendo esta acostado ao feito qualquer 

prova que infirmasse o sustentado por aquele, quando era possível 

fazê-lo sem dificuldade. Quanto ao tema, é o entendimento da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – APOSENTADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EXCLUSÃO 

DO CONTRATO ANTES MESMO DO DÉBITO DA PRIMEIRA PARCELA – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que o 

empréstimo consignado foi excluído antes mesmo do desconto da primeira 

parcela, não se constata a existência de danos. (TJ-MS - AC: 

08016824220178120004 MS 0801682-42.2017.8.12.0004, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) Negritei Portanto, improcedente o 

pedido de repetição de indébito. DO DANO MORAL Afirma a parte autora 

que o desconto realizado indevidamente de seu benefício previdenciário 

teria lhe causado grande abalo emocional, angústia, apreensão, 

indignação e intranquilidade, o que justificaria a fixação da reparação por 

danos morais. Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores 

descontados por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, 

o que caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência e de 

sua família. Porém, como demonstrado nos autos, inexistiu o desconto 

referido; assim, inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora 

a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico entre autor(a) e requerido, 

em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 000002878537, 

objeto da lide; REJEITANDO os demais pedidos de reparação por dano 

moral e de restituição em dobro. b) Diante da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC; no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-48.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JERCILENE CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000281-48.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JERCILENE 

CANDIDA DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. Com Resolução do Mérito-> 

Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, formulada por JERCILENE CANDIDA DA SILVA em face do 

BANCO PAN. Aduz a parte autora, em síntese, que é idosa e beneficiária 

de pensão por morte e ao verificar a situação de seu benefício, constatou 

descontos referentes a empréstimo por ela não solicitados, através do 

contrato de nº 309713968-1, sendo que até o momento do ajuizamento da 

ação teriam sido descontadas 34 parcelas de R$ 81,00 (oitenta e um 

reais). Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a 

repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais. A inicial 

foi recebida (id. 20804678), deferindo os benefícios da Justiça Gratuita e 

determinando a citação da parte contrária. Foi realizada audiência de 

conciliação (id. 22158435), restando infrutífera a tentativa de acordo. A 

parte requerida apresentou contestação (id. 22684674), pugnando pela 

improcedência da demanda. Juntou documentos. A autora apresentou 

impugnação, refutando os fatos aduzidos na contestação e requerendo a 

realização de perícia grafotécnica (id. 24037437). É o breve relatório. 

Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO Do indeferimento da intimação 

da parte requerida para apresentação do contrato original em cartório para 

realização de perícia Em sede de impugnação à contestação, a parte 

autora requer a apresentação do contrato original em cartório, pugnando 

pela realização de perícia grafotécnica. Narra que a parte requerida juntou 

um contrato fraudulento, nos seguintes termos: “Se tratando de assinatura 

escaneada, onde banco se utiliza de um contrato realizado com a autora 

em algum momento de sua vida para duplicar assinaturas e reproduzir 

diversos contratos com assinaturas escaneadas prejudicando assim a 

parte autora que necessita de seu benefício para sobreviver.” Em que 

pese as alegações trazidas pela autora, entendo que não é o caso de 

deferimento da prova pericial. Explico. A parte autora sustenta a 

ocorrência de fraude praticada por terceiro, no entanto inexiste nos autos 

qualquer indício de tal fato, isso porque: a) A parte autora não notificou o 

Banco da suposta fraude nem registrou ocorrência da utilização de seus 

dados por terceiro; b) O Banco demonstrou que foi disponibilizado o valor 

do empréstimo na conta bancária da autora (id. 22684681 - Pág. 1), tendo 

esta não negado a utilização dos valores, porquanto, na impugnação, 

narra que os valores depositados devem ser considerados “amostra 

grátis” (id. 24037437 - Pág. 3/4); c) O início do contrato ocorreu em 

01/04/2016, porém, apenas após mais de 03 (três) anos (10/06/2019) a 

autora ingressou com a ação, não sendo razoável vislumbrar que esta 

constatou a fraude tão somente depois da ocorrência de 34 descontos em 

seu benefício previdenciário (id. 20792116). Destarte, receber e utilizar os 
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valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar fraude na contratação 

se mostra contraditório, emergindo o chamado VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM. A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: E M E N T 

A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE 

PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO 

MÚTUO – DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – 

COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – CUMPRIMENTO 

– REGULARIDADE DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo elementos nos autos que evidenciam 

a contratação pelo autor de empréstimo consignado, não há de se falar em 

fraude. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a 

responsabilidade do autor por seu pagamento. 2. Demonstrado que o 

empréstimo foi disponibilizado ao autor, através de TED em sua conta 

bancária, não há como de se falar em ilegalidade dos descontos no 

beneficio previdenciário. (TJ-MS 08010719020168120015 MS 

0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Cível) Negritei 

Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da prova - aferir a utilidade 

de sua produção, indeferindo as diligências inúteis, desnecessárias ou 

meramente protelatórias, vislumbro ser prescindível a realização da perícia 

e, por conseguinte, INDEFIRO a produção da prova vindicada. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos termos do que faculta o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide, em homenagem ao princípio da 

economia processual e do convencimento motivado, por ser 

desnecessária a produção de provas e maiores dilações. Nesse sentindo 

a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do MT: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À 

MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LEGITIMIDADE 

CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE 

PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – 

CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO – 

DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS 

– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO ESTADO E/OU 

MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA RESERVA DO 

POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISAO 

ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - REDUÇÃO – 

INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a parte autora ter 

ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se 

desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo 

da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do 

Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência de 

negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da 

repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de 

descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois bem. 

Depreende-se dos autos que a parte autora percebe pensão por morte e 

tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, 

relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, perfectibilizado 

no contrato nº 309713968-1. Assim, fora ajuizada a presente demanda 

visando a declarar a inexistência do negócio jurídico, ante a condição de 

hipossuficiência técnica e informacional da parte autora. Em sua defesa, o 

requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte 

autora (id. 22684678 - Pág. 5/11), bem como a comprovação do repasse 

dos valores pertinentes ao objeto da lide (id. 22684681). DA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte 

autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela 

realização do contrato de empréstimo nº 309713968-1, por meio do qual 

foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, 

conforme documento juntado (id. 20792116 - Pág. 1). Cabe ressaltar a 

lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do 

negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: 

existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos 

respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado 

apto à produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora 

questiona a existência do negócio jurídico, aduzindo que: não solicitou o 

empréstimo e de que foi vítima de fraude. A parte requerida, no entanto, 

juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 22684678 - Pág. 5/11), bem 

como documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes 

ao empréstimo objeto da lide (id. 22684681). Nesse diapasão, tendo o 

requerido comprovado à validade do contrato em questão, 

desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar 

fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento da 

invalidade do negócio jurídico. Nos termos da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE 

DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia 

do contrato de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de 

comprovante de transferência bancária do valor emprestado em favor da 

autora, admite-se como comprovada a existência da relação jurídica válida 

entre as partes, e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, 

uma vez legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício 

de aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Assim, deve ser reconhecida a 

existência e validade do negócio jurídico estabelecido no contrato de nº 

309713968-1. Da repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição 

dos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma 

indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Grifei Desta feita, ante a rejeição da alegação de 

invalidade do aludido contrato de empréstimo nº 309713968-1, resta 

descaracterizada a necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto 

que os valores foram devidamente descontados do benefício 

previdenciário da parte autora. Importa destacar que a conduta da parte 

requerida se manteve dentro dos limites da legalidade, tendo realizado a 

prática negocial em conformidade com o ordenamento jurídico, com a 

devida anuência da parte autora. Em razão do exposto, indevida a 
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repetição do indébito pretendida pela parte autora. DO DANO MORAL 

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de seu 

benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, o que 

justificaria a fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa. 

Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores descontados 

por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, o que 

caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pois bem. Cediço 

que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de 

requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e 

nexo de causalidade. No caso em testilha, ante a apresentação do 

instrumento do contrato (id. 22684678 - Pág. 5/11), bem como 

documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao 

empréstimo objeto da lide (id. 22684681), não há falar em conduta ilícita ou 

mesmo dano à parte autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo 

regular e válido, inexiste responsabilização do requerido ou indenização 

por danos morais. É o firme entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE 

DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO 

AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, BEM COMO A 

TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. DESCONTOS NO 

BENEFICIO DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) Destaquei Ante tais 

constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária 

por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada pela parte 

autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos 

direitos da personalidade. Nesse viés, inexiste o dever do requerido em 

indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 30 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-48.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JERCILENE CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000281-48.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JERCILENE 

CANDIDA DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. Com Resolução do Mérito-> 

Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, formulada por JERCILENE CANDIDA DA SILVA em face do 

BANCO PAN. Aduz a parte autora, em síntese, que é idosa e beneficiária 

de pensão por morte e ao verificar a situação de seu benefício, constatou 

descontos referentes a empréstimo por ela não solicitados, através do 

contrato de nº 309713968-1, sendo que até o momento do ajuizamento da 

ação teriam sido descontadas 34 parcelas de R$ 81,00 (oitenta e um 

reais). Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a 

repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais. A inicial 

foi recebida (id. 20804678), deferindo os benefícios da Justiça Gratuita e 

determinando a citação da parte contrária. Foi realizada audiência de 

conciliação (id. 22158435), restando infrutífera a tentativa de acordo. A 

parte requerida apresentou contestação (id. 22684674), pugnando pela 

improcedência da demanda. Juntou documentos. A autora apresentou 

impugnação, refutando os fatos aduzidos na contestação e requerendo a 

realização de perícia grafotécnica (id. 24037437). É o breve relatório. 

Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO Do indeferimento da intimação 

da parte requerida para apresentação do contrato original em cartório para 

realização de perícia Em sede de impugnação à contestação, a parte 

autora requer a apresentação do contrato original em cartório, pugnando 

pela realização de perícia grafotécnica. Narra que a parte requerida juntou 

um contrato fraudulento, nos seguintes termos: “Se tratando de assinatura 

escaneada, onde banco se utiliza de um contrato realizado com a autora 

em algum momento de sua vida para duplicar assinaturas e reproduzir 

diversos contratos com assinaturas escaneadas prejudicando assim a 

parte autora que necessita de seu benefício para sobreviver.” Em que 

pese as alegações trazidas pela autora, entendo que não é o caso de 

deferimento da prova pericial. Explico. A parte autora sustenta a 

ocorrência de fraude praticada por terceiro, no entanto inexiste nos autos 

qualquer indício de tal fato, isso porque: a) A parte autora não notificou o 

Banco da suposta fraude nem registrou ocorrência da utilização de seus 

dados por terceiro; b) O Banco demonstrou que foi disponibilizado o valor 

do empréstimo na conta bancária da autora (id. 22684681 - Pág. 1), tendo 

esta não negado a utilização dos valores, porquanto, na impugnação, 

narra que os valores depositados devem ser considerados “amostra 

grátis” (id. 24037437 - Pág. 3/4); c) O início do contrato ocorreu em 

01/04/2016, porém, apenas após mais de 03 (três) anos (10/06/2019) a 

autora ingressou com a ação, não sendo razoável vislumbrar que esta 

constatou a fraude tão somente depois da ocorrência de 34 descontos em 

seu benefício previdenciário (id. 20792116). Destarte, receber e utilizar os 

valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar fraude na contratação 

se mostra contraditório, emergindo o chamado VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM. A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: E M E N T 

A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE 

PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO 

MÚTUO – DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – 

COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – CUMPRIMENTO 

– REGULARIDADE DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo elementos nos autos que evidenciam 

a contratação pelo autor de empréstimo consignado, não há de se falar em 

fraude. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a 

responsabilidade do autor por seu pagamento. 2. Demonstrado que o 

empréstimo foi disponibilizado ao autor, através de TED em sua conta 

bancária, não há como de se falar em ilegalidade dos descontos no 

beneficio previdenciário. (TJ-MS 08010719020168120015 MS 

0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Cível) Negritei 

Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da prova - aferir a utilidade 

de sua produção, indeferindo as diligências inúteis, desnecessárias ou 

meramente protelatórias, vislumbro ser prescindível a realização da perícia 

e, por conseguinte, INDEFIRO a produção da prova vindicada. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos termos do que faculta o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide, em homenagem ao princípio da 

economia processual e do convencimento motivado, por ser 

desnecessária a produção de provas e maiores dilações. Nesse sentindo 

a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do MT: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À 

MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LEGITIMIDADE 

CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE 

PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – 

CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO – 

DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS 

– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO ESTADO E/OU 

MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA RESERVA DO 

POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISAO 

ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - REDUÇÃO – 
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INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a parte autora ter 

ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se 

desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo 

da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do 

Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência de 

negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da 

repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de 

descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois bem. 

Depreende-se dos autos que a parte autora percebe pensão por morte e 

tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, 

relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, perfectibilizado 

no contrato nº 309713968-1. Assim, fora ajuizada a presente demanda 

visando a declarar a inexistência do negócio jurídico, ante a condição de 

hipossuficiência técnica e informacional da parte autora. Em sua defesa, o 

requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte 

autora (id. 22684678 - Pág. 5/11), bem como a comprovação do repasse 

dos valores pertinentes ao objeto da lide (id. 22684681). DA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte 

autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela 

realização do contrato de empréstimo nº 309713968-1, por meio do qual 

foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, 

conforme documento juntado (id. 20792116 - Pág. 1). Cabe ressaltar a 

lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do 

negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: 

existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos 

respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado 

apto à produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora 

questiona a existência do negócio jurídico, aduzindo que: não solicitou o 

empréstimo e de que foi vítima de fraude. A parte requerida, no entanto, 

juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 22684678 - Pág. 5/11), bem 

como documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes 

ao empréstimo objeto da lide (id. 22684681). Nesse diapasão, tendo o 

requerido comprovado à validade do contrato em questão, 

desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar 

fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento da 

invalidade do negócio jurídico. Nos termos da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE 

DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia 

do contrato de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de 

comprovante de transferência bancária do valor emprestado em favor da 

autora, admite-se como comprovada a existência da relação jurídica válida 

entre as partes, e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, 

uma vez legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício 

de aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Assim, deve ser reconhecida a 

existência e validade do negócio jurídico estabelecido no contrato de nº 

309713968-1. Da repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição 

dos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma 

indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Grifei Desta feita, ante a rejeição da alegação de 

invalidade do aludido contrato de empréstimo nº 309713968-1, resta 

descaracterizada a necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto 

que os valores foram devidamente descontados do benefício 

previdenciário da parte autora. Importa destacar que a conduta da parte 

requerida se manteve dentro dos limites da legalidade, tendo realizado a 

prática negocial em conformidade com o ordenamento jurídico, com a 

devida anuência da parte autora. Em razão do exposto, indevida a 

repetição do indébito pretendida pela parte autora. DO DANO MORAL 

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de seu 

benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, o que 

justificaria a fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa. 

Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores descontados 

por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, o que 

caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pois bem. Cediço 

que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de 

requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e 

nexo de causalidade. No caso em testilha, ante a apresentação do 

instrumento do contrato (id. 22684678 - Pág. 5/11), bem como 

documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao 

empréstimo objeto da lide (id. 22684681), não há falar em conduta ilícita ou 

mesmo dano à parte autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo 

regular e válido, inexiste responsabilização do requerido ou indenização 

por danos morais. É o firme entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE 

DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO 

AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, BEM COMO A 

TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. DESCONTOS NO 

BENEFICIO DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) Destaquei Ante tais 

constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária 

por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada pela parte 

autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos 

direitos da personalidade. Nesse viés, inexiste o dever do requerido em 

indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 30 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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JERCILENE CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000284-03.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

JERCILENE CANDIDA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Trata-se de DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

formulada por JERCILENE CANDIDA DA SILVA em face do BANCO BMG 

S/A. Após a análise dos autos em cotejo com dos de n° 

1000283-18.2019.8.11.0047 entendo ser necessária a reunião dos 

processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. 

DIPOSITIVO Ante o exposto, à luz do art. 55, §3°, do CPC, determino a 

reunião do presente feito com o de n° 1000283-18.2019.8.11.0047 para 

julgamento conjunto. Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais 

de mérito na sentença, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem se têm interesse na produção de demais provas ou no 

julgamento antecipado da lide, sob pena de preclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Jauru, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-03.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JERCILENE CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000284-03.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

JERCILENE CANDIDA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Trata-se de DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

formulada por JERCILENE CANDIDA DA SILVA em face do BANCO BMG 

S/A. Após a análise dos autos em cotejo com dos de n° 

1000283-18.2019.8.11.0047 entendo ser necessária a reunião dos 

processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. 

DIPOSITIVO Ante o exposto, à luz do art. 55, §3°, do CPC, determino a 

reunião do presente feito com o de n° 1000283-18.2019.8.11.0047 para 

julgamento conjunto. Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais 

de mérito na sentença, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem se têm interesse na produção de demais provas ou no 

julgamento antecipado da lide, sob pena de preclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Jauru, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-18.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JERCILENE CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000283-18.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

JERCILENE CANDIDA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Trata-se de DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

formulada por JERCILENE CANDIDA DA SILVA em face do BANCO BMG 

S/A. Após a análise dos autos em cotejo com dos de n° 

1000284-03.2019.8.11.0047 entendo ser necessária a reunião dos 

processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. 

DIPOSITIVO Ante o exposto, à luz do art. 55, §3°, do CPC, determino a 

reunião do presente feito com o de n° 1000284-03.2019.8.11.0047 para 

julgamento conjunto. Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais 

de mérito na sentença, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem se têm interesse na produção de demais provas ou no 

julgamento antecipado da lide, sob pena de preclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Jauru, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-18.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JERCILENE CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000283-18.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

JERCILENE CANDIDA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Trata-se de DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

formulada por JERCILENE CANDIDA DA SILVA em face do BANCO BMG 

S/A. Após a análise dos autos em cotejo com dos de n° 

1000284-03.2019.8.11.0047 entendo ser necessária a reunião dos 

processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. 

DIPOSITIVO Ante o exposto, à luz do art. 55, §3°, do CPC, determino a 

reunião do presente feito com o de n° 1000284-03.2019.8.11.0047 para 

julgamento conjunto. Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais 

de mérito na sentença, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem se têm interesse na produção de demais provas ou no 

julgamento antecipado da lide, sob pena de preclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Jauru, 30 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000125-26.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA LOPES CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·30 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-75.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO VILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO SILVA (EXECUTADO)

ANITA REZENDE BOTELHO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado... CONSIDERANDO que o endereço informado não possui o número 

da residência dos executados, o que impossibilita a citação por correios, 

IMPULSIONO os autos a fim de : 1. Seja intimada a parte autora, por 

intermédio de seu(s) patrono(s), a fim de que efetue o pagamento 

referente à diligência do Oficial de Justiça, a ser recolhida mediante Guia 

de Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de 

Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, identificando o local da 

intimação de cada intimando(a), devendo ser acostado aos autos o 

respectivo comprovante, possibilitando, assim, o cumprimento do mandado 

a ser expedido nos autos; 2. Seja intimada, ainda, que a emissão da 

referida Guia de Pagamento deverá ser realizada de modo a constar a 

correta identificação do processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento 

do respectivo mandado. Jauru/MT,·25 de março de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

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

Processo Número: 1000170-64.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLANDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT21777/O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. H. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000170-64.2019.8.11.0047. AUTOR(A): IVONETE 

JERONIMO DA SILVA REU: RENATO SIMAO HONORIO DOS SANTOS 

Vistos etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO DA PRISÃO 

proposta por ANA CLARA JERONIMO DOS SANTOS, representada por 

sua genitora IVONETE JERONIMO DA SILVA, em face de RENATO SIMÃO 

HONÓRIO DOS SANTOS. Partes qualificadas no feito. Inicial recebida no ID 

19336374. Na ocasião, foi deferido o benefício da assistência judiciária 

gratuita. A parte autora, no ID 25248646, noticia a composição de acordo, 

requerendo a suspensão do feito até o seu cumprimento. Instado a 

manifestar, o Ministério Público, no ID 25949751, requereu a juntada, por 

escrito, do acordo formalizado pelas partes e, após a juntada, opinou pela 

homologação, concordando com a suspensão da execução de alimentos. 

A parte autora, no ID 26226062, informa que o executado atualmente está 

fora do país, motivo pelo qual o acordo foi celebrado verbalmente, 

impossibilitando a sua juntada por escrito. Ainda, esclarece os termos 

fixados, noticia o cumprimento pelo executado, assim como postula a 

suspensão dos autos por 8 (oito) meses. Vieram-me os autos conclusos. 

É a síntese. Decido. Tratando-se de direito disponível das partes, a 

composição é o melhor caminho para a solução dos conflitos, neste norte, 

considerando o parecer favorável do Ministério Público (ID 25949751), em 

atenção ao princípio do autorregramento da vontade das partes, tendo em 

vista o informado no ID 26226062, entendo por suspender o processo até 

a informação do cumprimento do acordo verbal. Destarte, na forma do art. 

922 do Código de Processo Civil, declaro suspensa a execução durante o 

prazo concedido pela parte exequente para o adimplemento do acordo 

verbal efetivado. Intime-se. Cumpra-se. Jauru - MT, 24 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-07.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONCALVES BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR a 

advogada da parte autora, via DJE, para que se manifeste acerca do 

petitório de ID 30768609, no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·30 de 

março de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor 

Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-68.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000021-68.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE Vistos etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MT – SICREDI 

NOROESTE MT em face de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE. Partes 

qualificadas no feito. A parte exequente, no ID 20437374, sustenta que o 

documento de comprovação da penhora BACENJUD está em branco e 

requer a sua juntada aos autos. É o breve relato. DECIDO. Infere-se que o 

executado fora citado (ID 18354163), mas deixou transcorrer o prazo para 

manifestação (ID 18556557 e 19320034). À vista disso, este juízo, no ID 

19367154, deferindo o pugnado no ID 18692946, determinou a penhora 

online de valores pelo sistema BACENJUD. Pois bem. Da análise do 

carreado aos autos, verifico que apenas o protocolo BACENJUD 

encontra-se colacionado ao feito (ID 19367156). Desta feita, DETERMINO: 

a) A juntada do espelho da constrição efetivada; e b) A intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Jauru – MT, 18 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000127-93.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CHAVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja intimada a 

parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim de que efetue o 
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pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a ser recolhida 

mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, 

“Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos; 2. Seja intimada, 

ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento deverá ser realizada 

de modo a constar a correta identificação do processo, sob pena de 

inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado. Jauru/MT,·24 de março 

de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000227-82.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VISINTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 Processo n. 1000227-82.2019.8.11.0047 REQUERENTE: 

SERGIO VISINTIN Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, ajuizada por SERGIO 

VISINTIN, representante e diretor da E.E Barão de Melgaço de Figueirópolis 

D’Oeste-MT, cujo pedido é a concessão de isenção prevista na Lei n. 

8.069/90 e de expedição de ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO para a 

realização da “FESTA JUNINA NA ESCOLA BARÃO”. Informa que o evento 

ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho de 2019, nas dependências da Escola 

Barão de Melgaço, localizada à rua Alagoas, n. 76, no município de 

Figueirópolis D’Oeste-MT e contará com diversas atrações danças 

regionais, comidas típicas, bailão sertanejo etc., com início às 20h do dia 

15 de junho de 2019 e encerramento às 24h do dia 16 de junho 2019, 

sendo um evento aberto a toda a comunidade. Ademais, o requerente 

informa que haverá comercialização de bebida alcoólica durante a festa, 

ressaltando que em nenhuma hipótese será permitida a venda para 

menores de 18 (dezoito) anos. E em relação a segurança do evento, fora 

contratada equipe de segurança privada, bem como estará presente a 

polícia militar. Juntou documentos e ofícios referentes ao evento, ofícios 

de comunicação à prefeitura municipal, secretaria municipal de saúde, 

delegacia de polícia civil, ao corpo de bombeiro e, alvará expedido pela 

delegacia de polícia civil. O representante do Ministério Público manifestou 

pelo deferimento do pedido de Alvará Judicial, condicionado à juntada aos 

autos dos ofícios de comunicação ao Conselho Tutelar, Polícia Militar, 

Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros, bem como a juntada 

a posteriori de autorização do Corpo de Bombeiros e relatório do Conselho 

Tutelar acerca da participação de menores no evento. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, metas 

diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como 

reduzida quantidade de servidores para atender a demanda. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. A necessidade de autorização, mediante 

alvará judicial, somente ocorre quando da entrada e permanência de 

criança ou adolescente, desacompanhada dos pais ou responsável em 

bailes ou promoções dançantes, boates ou congêneres – Lei n. 8.069/90, 

art. 149, I, “b” e “c” -, sendo prescindível caso o realize apenas para os 

maiores de 18 (dezoito) anos ou todos os menores estejam devidamente 

acompanhados – Lei n. 8.069/90, art. 149, I. O evento ocorrerá nos dias 

15 e 16 de junho de 2019, nas dependências da Escola Barão de Melgaço, 

localizada à rua Alagoas, n. 76, no município de Figueirópolis D’Oeste-MT e 

contará com diversas atrações danças regionais, comidas típicas, bailão 

sertanejo etc., com início às 20h do dia 15 de junho de 2019 e 

encerramento às 24h do dia 16 de junho 2019, sendo um evento aberto a 

toda a comunidade. Como é direito da criança e do adolescente - art. 227 

da CRFB/88 - o acesso às diversões e espetáculos públicos classificados 

como adequados à sua faixa etária – Lei n. 8.069/90, art. 75 -, dever de 

todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança 

e do adolescente – Lei n. 8.069/90, art. 70 -, bem como competir à 

autoridade judiciária disciplinar a participação e o acesso de crianças e 

adolescentes em bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, 

bem como em locais de diversões e espetáculos públicos – Lei n. 

8.069/90, art. 149 -, considerando os documentos juntados, não verifico 

motivo para indeferir o pedido e passo regular amplamente a participação 

de crianças e adolescentes, assim como o ingresso e a permanência 

desses desacompanhados ou não. O organizador do evento deve se ater 

às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069/90 -, 

especialmente o art. 243, Lei n. 9.294/1996 – proibição de venda a 

menores de 18 (dezoito) anos cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos 

ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco - e Leis 

Estaduais n. 7.620/2002 - proíbe a venda de bebidas que contenham 

componentes energéticos a menores de 18 (dezoito) anos – e n. 

9.791/2012 - estabelece sanções pela venda, oferta, fornecimento e 

entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 

(dezoito) anos de idade e dá outras providências -, bem como o Decreto 

Estadual n. 1.588/2013 - regulamenta a Lei n. 9.791, de 27 de julho de 

2012, que estabelece, no Estado de Mato Grosso, sanções pela venda, 

oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que 

gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, e dá outras 

providências e será responsabilizado por eventual ABUSO NO USO DE 

INSTRUMENTOS SONOROS, caso realize o evento em ambiente aberto e 

sem acústica ou isolamento para o som, na zona urbana em que há 

crianças e adolescentes residindo, ou seja, deverá providenciar que o 

VOLUME permaneça em intensidade que não cause perturbações sonoras 

abusivas de qualquer natureza, sem prejuízo do direito de vizinhança com 

o uso normal da propriedade e a garantia ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Em que pese a existência de Portaria n. 

8/2016-DF, regulando no art. 3º, o carnaval, shows, eventos e 

apresentações artísticas em espaços sem controle de acesso ao público, 

a entrada e permanência de criança ou adolescente no evento “FESTA 

JUNINA NA ESCOLA BARÃO” nas dependências da Escola Barão de 

Melgaço, localizada à rua Alagoas, n. 76, no município de Figueirópolis 

D’Oeste-MT, deverá ocorrer com o atendimento à legislação correlata 

sobre o tema e, diante do NÃO FORNECIMENTO de BEBIDAS ALCOÓLICAS 

aos presentes, flexibilizo o constante na Portaria de Infância e Juventude 

da Comarca e fixo as seguintes cautelas: A) são considerados 

RESPONSÁVEIS pela criança e adolescente: I - o pai, a mãe, o tutor ou o 

guardião, desde que atestado/comprovado documentalmente; II - os 

ascendentes (avós, bisavós) ou parentes colaterais até o terceiro grau 

(tios e sobrinhos, irmãos e cunhados), desde que maiores de 18 (dezoito) 

anos e atestado/comprovado documentalmente (seja perceptível, pela 

simples visualização do documento, o vínculo de parentesco alegado); III - 

a pessoa maior de 18 (dezoito) anos, no gozo de suas capacidades civis, 

mentais e identificada por documento oficial com foto, autorizada pelo pai, 

mãe, tutor, ou guardião, sempre por escrito e com firma reconhecida em 

cartório ou subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) 

Conselheiros Tutelares do Município ou pelo Agente da Infância da 

Comarca. B) será PERMITIDA entrada e permanência de criança e 

adolescente nos seguintes termos: I - a criança – Lei n. 8.069/90, art. 2º – 

e o adolescente com idade igual ou superior a 12 (doze) anos e inferior a 

14 (quatorze) anos deverão estar acompanhados de um ou ambos os 

genitores/pais ou responsável; II - o adolescente com idade igual ou 

superior a 14 (quatorze) anos e inferior a 16 (dezesseis) anos poderá 

estar desacompanhado apenas até 23h (vinte e três horas), desde que 

mediante porte de autorização escrita assinada pelo pai, mãe, tutor, ou 

guardião, com reconhecimento de firma em cartório ou subscrito/assinado 

concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros Tutelares do Município ou 

pelo Agente da Infância da Comarca, caso existente; III - o adolescente 

com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos e inferior a 18 (dezoito) 

anos poderá estar desacompanhado apenas até 1h (uma hora), desde 

que mediante porte de autorização escrita assinada pelo pai, mãe, tutor, 

ou guardião, com reconhecimento de firma em cartório ou 

subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros Tutelares 

do Município ou pelo Agente da Infância da Comarca, caso existente. C) a 

criança e adolescente em SITUAÇÃO IRREGULAR será retirada do local e 

imediatamente entregue aos genitores/pais ou responsável, ao 

Conselheiro Tutelar, ao Agente da Infância e, se necessário, recolhida em 

instituição própria, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa ou 

penal, sendo considerado irregular o menor em situação de abandono ou 
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de risco, decorrente da conduta omissiva ou comissiva de seus 

genitores/pais ou responsável e da sociedade, como quem for encontrado 

usando spray proibido, ingerindo bebida alcoólica ou alcoolizado, 

consumindo produto cujo componente possa causar dependência física 

ou psíquica ou aparentemente drogado, em vias de fato e outras que 

atentem contra a integridade física, psíquica e moral, a serem verificadas 

com a utilização da razoabilidade e bom senso; D) as questões omissas e 

que não conflitem com o decisum serão reguladas pela Portaria n. 8/2016- 

DF; E) O alvará/decisão deverá ser FIXADO em lugar visível e de fácil 

acesso - Lei n. 8.069/90, art. 74, parágrafo único -, dentro do local do 

evento. A concessão desse ALVARÁ JUDICIAL não isenta o organizador 

do evento de responsabilidades e a ausência de observação das 

condições acima elencadas implicará em revogação, bem como aplicação 

das medidas administrativas e judiciais cabíveis, pois deixar o responsável 

pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe a Lei n. 

8.069/90 sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de 

diversão, ou sobre sua participação no espetáculo é infração com pena 

de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência. Ademais, na 

fiscalização/verificação do cumprimento da normatização, fica 

assegurado aos agentes de fiscalização e autoridades competentes o 

livre acesso a todos os locais de eventos ou estabelecimentos, mediante 

identificação com credencial, ficando facultado aos organizadores e 

proprietários de estabelecimentos a exigência de exibição do documento, 

pois impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária (Agente da 

Infância), membro do Conselheiro Tutelar ou representante do Ministério 

Público no exercício de função prevista em Lei é crime, com pena de 

detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos – Lei n. 8.069/90, art. 236. Na 

remota hipótese de descumprimento da previsão legal e tentativa de 

frustrar a fiscalização, fica autorizado a busca de apoio das Polícias Militar 

e Civil, INDEPENDENTE DE AÇÃO DIRETA DO JUÍZO OU MINISTÉRIO 

PÚBLICO, haja vista a necessidade iminente de fiscalização quanto à 

participação, ingresso e permanência de crianças e adolescentes nos 

eventos. Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por 

sentença, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento “FESTA JUNINA NA 

ESCOLA BARÃO” nas dependências da Escola Barão de Melgaço, 

localizada à rua Alagoas, n. 76, no município de Figueirópolis D’Oeste-MT, 

devendo ser OBSERVADAS A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O 

TEMA E AS CAUTELAS SUSO. Oficie aos órgãos necessários – Executivo 

Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil –, a fim 

de que fiscalizem o evento, com as necessárias autuações. Ademais, a 

fim de facilitar, segue em anexo esboço de autorizações que poderão ser 

utilizadas, sem vinculação, mas desde que contenha dados suficiente os 

utilizados por pessoas outras. Cientifique o representante do Ministério 

Público. Condeno a parte sucumbente no pagamento das taxas, custas, 

emolumentos e despesas processuais, desde que possa fazê-lo sem 

prejuízo da sua manutenção no prazo de 5 (cinco) anos a contar do 

trânsito em julgado, cujas obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, no prazo suso 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 – NCPC, art. 98, §§ 2° e 3º. Diante do fato de proferida 

enquanto respondo pelas Comarcas de Araputanga-MT e Substituição 

legal por Jauru-MT, bem como, respondo pelo eleitoral da 41ª Zona 

(Araputanga, Indiavaí, Reserva do Cabaçal, Jauru e Figueirópolis D'Oeste), 

VALERÁ O DECISUM COMO ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo pelo qual deverá ser selado e entregue 

ao requerente, a fim de que seja fixado em local visível. Dê ciência ao 

Ministério Público e caso nada seja requerido, por fim, arquive, com as 

baixas e cautelas de estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 11 de 

junho de 2019 - 14:06:53. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000829-73.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTIMIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via DJE, para que se manifeste acerca do 

petitório de ID 30579167, no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·24 de 

março de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor 

Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000320-45.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RITA GONCALVES DE ABREU DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·25 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42711 Nr: 136-77.2017.811.0047

 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 HELENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a parte requerida apresentou recurso de apelação 

na ref.: 54 dos autos, CERTIFICO que o referido recurso é TEMPESTIVO, 

assim,, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerente, através de seus advogados via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões ao 

recurso interposto.

2. Na sequência, apresentadas ou não as contrarrazões, REMETO os 

autos ao setor de expedição para confecção de oficio com a finalidade de 

encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para análise do recurso.

 Jauru, 28 de março de 2020.
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Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48461 Nr: 1119-42.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Moreira do Nascimento, GLACIELA 

SILVA DE ARAÚJO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor das petições de ref.: 21 e 22 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. REMETER os autos ao setor de expedição para confecção de carta de 

citação pelo correio, com a finalidade de citação a requerida, fazendo-se 

consignar o endereço informado nas petições acima informadas, bem 

como as determinações inseridas na decisão de ref.: 10 dos autos.

Jauru, 28 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45918 Nr: 1963-26.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor dos documentos de ref.: 110 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte exequente, através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos 

documentos de ref.: 110 dos autos, requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 28 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 1395-15.2014.811.0047

 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: Elzira de Oliveira Alecrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR o advogado da parte autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Jauru, 27 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51544 Nr: 2853-28.2018.811.0047

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON RICARDO CAMPOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEMERSON RICARDO CAMPOS 

GARCIA, Rg: 253200203, Filiação: Genita Campos Garcia e Luiz Gracia, 

brasileiro(a), Telefone 996145215. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO FLAGRADO do inteiro teor da 

decisão abaixo transcrita.

Resumo da Inicial: Visto em recesso forense. Trata-se de AUTO DE 

PRISÃO EM FLAGRANTE encaminhando a este juízo pelo ofício n.º 

1256/2018/DP-JAURU, datado de 26 de dezembro de 2018, por meio do 

qual o Delegado de Polícia Judiciária CIvil comunicou a prisão em flagrante 

de WEMERSON RICARDO CAMPOS GARCIA, efetuada na data 

supracitada, pela suposta prática da infração penal prevista no art. 306, 

da Lei n.º 9.503/97. A autoridade policial arbitrou, previamente, a fiança no 

importe de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais), a qual 

foi devidamente recolhida e o autuado foi colocado em liberdade. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Ao recever o auto de prisão em flagrante 

deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, 

art. 310, I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a 

infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela 

autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 

presumir ser o autor da infração, ou, ainda é encontrado, logo depois, com 

instrumentos, armar, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor 

da infração - CPP, art. 302. Ademais, cumpridos os requisitos exegíveis 

para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, 

colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do 

preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a 

imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações - CPP, art. 

304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente 

prisão ilegal a ser relaxada porque atender a autoridade policial as 

formalidade legais do CPP. Verifica-se que a situação de flagrância 

apresentada se amolda ao disposto no artigo 302, inciso I, do Código de 

Processo penal. Igualmente, infere-se que foram cumpridas as exigências 

dos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal. Não há nos autos a 

presença de mácula, ictu oculi, de ordem formal ou materal que venha a 

contaminar a prisão ora analisada. A conduta do autuado, em tese (salvo 

provas posteriores que demonstrem o contrátio) se amolda ao fato típico 

apontado pela AUtoridade Policial, o que o faz merecedor da concessão 

da fiança, nos termos do art. 322, "caput" do Código de Processo penal, 

uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

no art. 323 e 324, do mesmo Codex. Verifica-se que a Autoridade Policial 

no regular exercício de suas atribuições, arbitrou fiança ao autuado no 

valor de R$ 2.862,00 (dois mil oitecentos e sessenta e dois reais), a qual 

mantenho irretocável, vez que atede aos critérios do art. 325 e 326, do 

CPP e não há comprovação de miserabilidade (incapacidade financeira) 

para sua redução os dispensa. Diante do exposto, HOMOLOHO o Auto de 

Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de WEMERSON RICARDO 

CAMPOS GARCIA e RATIFICO a fiança arbitrada pela autoridade policial, 

no importe de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais), 

bem como a liberdade provisória concedida, não havendo necessidade de 

expedição de alvará de soltura, uma vez que já foi colocado em liberdade, 

consoante a ordem de soltura expedida pela Autoridade Policial no 

presente A.P.F. O autoriado deverá firmar TERMO DE COMPROMISSO 

fincado vinculado às obrigações previstas noa rt. 327 e 328 do CPP, 
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abaixo descriminadas: a) Comparecer perante a autoridade, todas as 

vezes que for intimada para atos do inquérito e da instrução criminal e 

para o julgamento; b) Não mudar-se de sua residência sem prévia 

permissão da autoridade processante, não ausentar-se por mais de 8 

(oito) dias de sua residência, sem comunicar o lugar onde será 

encontrado, sob pena de quebramento da fiança. Advirtto o autuado de 

que se infringir tais obrigações, sem justo motivo, ou quais quer daqueles 

constantes no art. 341 do CPP, terá o benefício revogado e a fiança 

quebrada. CIENTIFIQUE-O, ainda, de que o descumprimento das condições 

impostas poderá importar em decretação da prisão preventiva, nos termos 

do § 4º, do art. 282 do CPP. DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓRIA. Registra-se, 

por oportuno, que o Provimento nº 12/2017-CM regulamentou as 

audiências de custória em todas as Comarcas do Estadod e Mato Grosso, 

em consonância com a Resolução 213/CNJ, tornando obrigatória a sua 

realização após a decisão prolatada na medida cautelar da Reclação n. 

27606. A referuda solenidade, nos termos da Resolução nº 213/CNJ, 

preconiza a oitiva do indivídio preso em flagrante delito ou em cumprimento 

de ordem de prisão, com o objetivo de examinar a legalidade e 

regularidade da prisão, dentre outras providências correlatas (Provimento 

n. 12/2017-CM, art. 1º). Durante os finais de semana, feriados e recesso 

forense, as audiências de custória serão realizadas pelo Juiz plantonista, 

em toda circunscrição do Plantão Regional, por meio de videoconferência, 

conforme reza o § 2º, do art. 2º, do aludido Provimento. Entretanto, a 

Coordenadoria de Tecnoligia da Informação do TJMT, informou a 

inviabilidade da realização da audiência por videoconferênciam devido á 

indisponibilidade de meios estruturados e seguros para tal finalidade. 

Outrossim, inviável o deslocamento do custoriado até esta Comarca de 

Comodoro/MT, que fica acerca de 170 km de distância do local da prisão 

(§ 4º, do art. 1º, da Resolução n.º 213 do CNJ), razão pela qual, por ora, 

deve-se aplicar a exceção prevista no §3º, do art. 2º, do Provimento n. 

12/2017-CM. Pelo exposto, DEIXO de realizar audiência de custória no 

prazo determinado pela Resução 213 do CNJ e Provimento 12/2017 - CM 

do Tribunal do Justiça do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de sua 

realização no primeiro dia útil imediato, pelo(a) magistrado(a) da causa. 

Cumpirdas todas as diligências, faça-se a distribuição dos autos ao Juízo 

competente. Dê ciência ao Ministério Público. INTIME-SE o autuado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. De Comodoro/MT para Jauru/MT, 26 

de dezembro de 2018. Antônio Carlos Pereira de Souza Junior Juiz de 

Direito, em recesso forense.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Despacho->Mero Expediente.Cuida-se do 

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de WEMERSON RICARDO CAMPOS 

GARCIA, pela prática, em tese, da conduta delitiva descrita no art. 306 do 

CTB.Flagrante e fiança homologados às fls. 30/33, ficando o indiciado 

vinculado às obrigações previstas no art. 327 e 328 do CPP.A tentativa de 

intimação do autuado restou infrutífera, consoante Ref. 14.O parquet, à 

Ref. 18, pugna pela intimação por edital.Vieram-me os autos conclusos.É o 

breve relato DECIDO.DEFIRO o pleiteado pelo Ministério Público.INTIME-SE o 

implicado por edital, com prazo de 15 (quinze dias), na forma do art. 361 

do CPP. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e TRANSLADEM-SE as 

peças necessárias ao respectivo inquérito policial.Após, ARQUIVE-SE, 

com as devidas baixas e anotações. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

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, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 27 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52134 Nr: 302-41.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson de Freitas Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR o advogado do denunciado, via DJE, para que apresente suas 

Alegações Finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Jauru, 27 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000114-31.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000114-31.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE Vistos etc. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI NOROESTE em face de ANALIA DA CUNHA CARNEIRO 

SANCORE. Partes qualificadas no feito. A parte credora, no ID 24312851, 

requer a penhora online de valores via BACENJUD. É a síntese. DECIDO. 

Infere-se dos autos que a parte devedora fora citada (ID 20783136), mas 

permaneceu inerte (ID 22324390). Pois bem. Defiro o bloqueio, via penhora 

on-line, SISTEMA BACENJUD, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito 

ou em aplicação em instituição financeira em nome de ANALIA DA CUNHA 

CARNEIRO SANCORE, CPF nº 956.429.861-04 (ID 18525817), no valor de 

R$ 106.894,62 (cento e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e 

sessenta e dois centavos) (ID 24312852). Com a juntada aos autos do 

recibo de protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação dos 

executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seus 

advogados, ou, na falta deste, pessoalmente. Cumpra-se, providenciando 

e expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 26 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direi

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-88.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JACI FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSÍDICA PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA : DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000251-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CIÊNCIA 

DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/11/2019 Hora: 16:00

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48031 Nr: 2916-50.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, aguarde-se prazo de 30 (trinta) dias, após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações pertinentes.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000448-73.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID nº.28430031. 

MARCELÂNDIA, 30 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000011-95.2020.8.11.0109

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:

MESSIAS LUCIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo n° 1000011-95.2020.8.11.0109 

Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

Requerente: MESSIAS LUCIANO DA SILVA Vistos. Observando o pedido 

de desistência pleiteado pelo Requerente ao ID n° 28099440, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito. Ressalto que não 

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

contestação juntada aos autos. Assim, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, o que faço com base no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar o levantamento da restrição 

eventualmente anotada no prontuário do bem objeto do litígio, vez que a 

medida não foi realizada por este juízo. Custas pagas. Sem condenação 

em honorários advocatícios. P.R. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de estilo. Marcelândia, 09 de março de 2020 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000564-79.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000564-79.2019.8.11.0109 – PJE. 

Ação de Divórcio Litigioso Requerente: SIDNEY GONÇALVES DE SOUZA. 

Requerido: IVANI DOS SANTOS SOUZA. Vistos. 1. Defiro, por ora, os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 2. Considerando a alegação 

da parte autora, no sentido de que a parte ré encontra-se em local incerto 

e não sabido, na forma do art. 257, CPC, cite-se-a por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para oferecer contestação. 3. Certificada a ausência de 

resposta ao edital, desde já, em observância ao art. 72, inciso II do CPC, 

como curadora especial do Requerido, nomeio o (a) Dr. (a) ADALTON 

VITAL PEREIRA, a qual deverá apresentar resposta, ainda que por 

negativa geral, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. De outro turno, havendo 

resposta da Requerida, intime-se a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo legal. 5. Int. 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 

03 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000219-16.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

1000219-16.2019.8.11.0109 Requerente: LAURO TREVISAN Requerente: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora quanto a manifestação do requerido ao id n° 27613540. Prazo: 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso. 

Marcelândia, 29 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-80.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NOTTE LOURENCO (REQUERENTE)

ANTONIO VALMIR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-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):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos.] 1. Cumpra-se a sentença retro, que determinou a expedição de 

alvará judicial. 2. Apos, arquivem-se, com as baixas necessárias. 

Marcelândia, 29 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000570-86.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO PRANGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000570-86.2019.8.11.0109 EXEQUENTE: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP EXECUTADO: GILVANO PRANGE Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 

52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida no 

ID. 28534941 , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por 

cento). 3. Certificado o não pagamento, à Contadora Judicial para 

incidência da multa prevista e atualização do débito. 4. Após, conclusos 

para análise de penhora on line e/ou RENAJUD, caso constem como 

pedidos. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 29 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010056-78.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010056-78.2016.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: JOÃO PAIVA Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 

52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no 

montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. 

Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora para indicar bens a 

penhora em nome do executado, sob pena de extinção do processo 

(artigo 53, §4° da Lei n° 9099/95). 4. Com ou sem requerimento, decorrido 

o prazo, conclusos. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 29 de março 

de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-09.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI LAZARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010091-09.2014.8.11.0109 Requerente: NEUSA MARIA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA Requerente: ELOI LAZARIN Vistos. 1. Diante da edição da 

Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, onde o Tribunal de 

Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas Comarcas do Estado de 

Mato Grosso, determinando o regime obrigatório de teletrabalho, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o cancelamento de 

todas as audiências e sessões de julgamento pelo período de 20 de março 

a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada nestes autos, 

visando à readequação da pauta deste juízo. 2. Determino o retorno dos 

autos, para designação de nova solenidade, tão logo retorne o expediente 

no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 3. Intimem-se. 4. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 29 de março de 2020 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-92.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA NOVA REPUBLICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010047-92.2011.8.11.0109. REQUERENTE: MADEIREIRA BORIN LTDA - 

EPP REQUERIDO: MADEIREIRA NOVA REPUBLICA LTDA - ME 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. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MADEIREIRA 

BORIN LTDA - EPP contra MADEIREIRA NOVA REPUBLICA LTDA 

objetivando ser ressarcida devido ao pagamento equivocado de uma guia 

do Simples Nacional pertencente a Reclamada. A reclamada em 

contestação aduz que não houve comprovação de que o pagamento 

ocorreu através da reclamante, que apenas a indicação da conta e 

agencia não comprova de fato que tal conta esteja vinculada a reclamante. 

Ao final, requereu o julgamento improcedente do pleito. 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 
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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. Em sede de impugnação a reclamante não comprovou 

que a conta lhe pertencia, que o pagamento ocorreu através de seus 

proventos financeiros, ônus que lhe competia. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. Conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, verifica-se a existência da guia do tributo e respectivo 

comprovante de pagamento, contudo não há comprovação de quem quitou 

o débito. Incumbe à Reclamante provar a veracidade de seus argumentos, 

nos termos do art. 373, I do CPC. Além disso, compete a parte reclamante 

apresentar todas as provas em direito admitidas, principalmente de 

natureza documental, expondo as razões de fato e de direito. Assim, 

caberia a parte autora comprovar que a conta de fato lhe pertencia, o que 

não o fez em momento oportuno, restou preclusa. Do mesmo modo, 

inviável o pedido de dano moral, por ser consentário lógico, eis que 

ausentes os requisitos para a condenação por tal pedido. Destarte, 

caminho não há se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência. Sem custas e honorários art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Marcelândia/MT, 29 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-08.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000323-08.2019.8.11.0109. REQUERENTE: ANA ALICE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT VISTOS, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA ALICE 

DE OLIVEIRA em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 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. 

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO O termo inicial para a contagem da 

prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte Reclamante no 

órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento sobre a 

negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o princípio 

da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado quando 

este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o 

curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção de que a 

parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento do fato, 

sem a competente demonstração do contrário pela parte Reclamada, não 

há que se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. Ademais, indefiro o 

pedido de não inversão do ônus da prova, eis que restou demonstrado 

que a parte é hipossuficiente. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é 

na sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. MÉRITO 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 débitos com a Reclamada, que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de Valor R$ 173,75 (cento e setenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), com data de inclusão em 28/03/2014. Em 

defesa a Reclamada aduz que os débitos são de responsabilidade da 

reclamante, que não houve qualquer ato ilícito praticado pela reclamada. 

Ao final, requer a improcedência da ação. Pelos documentos acostados a 

exordial, vislumbro que assiste razão a parte quanto ao dano moral 

suscitado, decorrente da negativação. Assim, em atenção ao que diz o 

art. 371 do CPC, o qual estabelece que cabe ao julgador a apreciação das 

provas, tem-se que não há motivos para não para não validar os 

documentos trazidos pela reclamada. Portanto, se aplica a 

responsabilidade em reparar quaisquer danos que o reclamante alegue ter 

sofrido nos moldes dispostos no art. 14 do CDC. Vez que, restou apurado 

que nenhuma conduta ilícita omissiva ou comissiva, por parte da 

reclamada tenha acontecido, que tenha nexo de causalidade com o dano 

alegado, seja passível de indenização neste feito. Deste modo, o 

reclamante satisfez o ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, 

diferente do reclamado que não demonstrou a qualquer fato modificativo 

ou extintivo do direito do Autor. Por fim, conclui-se que há de se falar em 

reparação por danos morais, haja vista a inexistência de prova, que 

corroborem com as alegações da inicial, bem como os mesmos 

fundamentos sustentam a não inexigibilidade da dívida. DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para a) REJEIÇÃO DA PRELIMINARES 

arguidas pelas reclamadas; b) condenar a reclamada, a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 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); c) Torno definitivo os efeitos de uma eventual medida 

liminar concedida; Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 29 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-26.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000035-26.2020.8.11.0109 Polo ativo: AUTOR: FERNANDO APARECIDO 

MORAES Polo passivo: REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA 

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente ao ID n° 
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28820645, quando o autor desistir da ação, o mérito não deve ser 

apreciado, devendo o juiz proceder à extinção da ação sem resolução de 

mérito. Ressalto que ainda não foi determinada a citação do requerido nos 

autos. Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

AUTORIZADO o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

petição inicial, mediante substituição por cópias, o que deverá ser 

devidamente CERTIFICADO, desde que requerido. 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. Marcelândia, 29 de março de 2020 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-57.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA ANTONIA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo n° 

8010135-57.2016.8.11.0109 Requerente: TASSIA ANTONIA OLIVEIRA 

SILVA Requerente: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. SENTENÇA 

1. Analisando os autos, verifico que razão assiste a parte requerente (id 

n° 25574177). A sentença proferida ao id n° 22442947 muito embora tenha 

sido assinada eletronicamente pelo Magistrado, não foi expressamente 

homologada. Assim, passo a analisar a sentença proferida pela Juíza 

Leiga. 2. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A sentença proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença para produzir seus legais efeitos. 3. Transitado 

em julgado, arquive-se. 4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Marcelândia, 29 

de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-38.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ALDA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

8010037-38.2017.8.11.0109 Requerente: ALDA LOPES DE OLIVEIRA e 

outros Requerente: SEGURADORA LÍDER Vistos. Sentença Trata-se da 

fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, 

LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor depositado pela parte 

Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do autor 

ou do patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada 

na conta judicial informada nos autos. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 29 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRUTICOLA ZANETTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO PINHEIRO SANTOS OAB - RS58766 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000151-03.2018.8.11.0109 Requerente: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME Requerente: FRUTICOLA ZANETTE LTDA Vistos. Sentença 

Trata-se da fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que basta 

relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, 

CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor depositado 

pela parte Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a 

sentença com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome 

do patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada na 

conta judicial informada nos autos. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 29 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-38.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ALDA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

8010037-38.2017.8.11.0109 Requerente: ALDA LOPES DE OLIVEIRA e 

outros Requerente: SEGURADORA LÍDER Vistos. Sentença Trata-se da 

fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, 

LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor depositado pela parte 

Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do autor 

ou do patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada 

na conta judicial informada nos autos. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 29 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-38.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ALDA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

8010037-38.2017.8.11.0109 Requerente: ALDA LOPES DE OLIVEIRA e 

outros Requerente: SEGURADORA LÍDER Vistos. Sentença Trata-se da 

fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, 

LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor depositado pela parte 

Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do autor 

ou do patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada 

na conta judicial informada nos autos. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 29 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000104-29.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000104-29.2018.8.11.0109. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em desfavor de GABRIELLE BORIN NAVARRO, visando à redução dos 

honorários advocatícios fixados em favor da embargada nos autos de 

código 71396. Alega o embargante, em síntese, que os honorários foram 

fixados em valor desproporcional e sem razoabilidade. Requereu, ao final, 

a redução do valor dos honorários fixados por critérios de razoabilidade, 

nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. Recebidos os embargos, foi intimada 

a exeqüente a apresentar impugnação. Em impugnação, argumentou a 

embargada que os honorários foram fixados de acordo com os critérios 

do art. 20 do CPC e da Tabela de Honorários da OAB/MT, pelo que não há 

qualquer desproporcionalidade nos atos. Disse, ainda, que a questão da 

ausência de contraditório já está sedimentada nos tribunais superiores e 

que o contraditório apenas levaria ao mesmo resultado: a fixação com 

base na Tabela da OAB, como foi o caso dos autos. É, em síntese, o 

relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil, cabe para o caso em tela o julgamento antecipado da lide, 

tendo em vista que a questão é unicamente de direito e que, além disso, 

não há necessidade de produção de provas em audiência. Em análise 

pormenorizada, constata-se que os honorários foram arbitrados em 

quantias razoáveis, e segundo critérios de proporcionalidade, em 

conformidade com o recomendado no supracitado Provimento n. 

09/2007-CGJ. A parte embargada fez prova de que é credora de 

honorários advocatícios no importe de R$ 8.965,10, ao apresentar o título 

judicial, qual seja, decisão de arbitramento dos honorários em processo 

criminal. Tal fato decorreu da defesa de acusado que não tinha condições 

financeiras de contratar advogado bem como da inexistência de 

Defensoria Pública na Comarca. A Constituição Federal assevera que é 

dever do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita 

àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º inciso LXXIV). 

Também assevera, em seu artigo 134, que cabe ao Estado, para 

desempenhar tal mister, a obrigação de instituir a Defensoria Pública, com 

atribuição para orientação jurídica e defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV. Assim, verificada a 

obrigação do Estado em fazer cumprir os ditames constitucionais bem 

como suportar o ônus do pagamento dos honorários advocatícios devidos 

aos defensores dativos. Tais defensores, ao serem nomeados pelo Poder 

Judiciário e desempenharem seu múnus público, devem ser remunerados 

pelos serviços, visto que supriram a omissão do Estado e garantiram o 

direito de defesa de pessoas que não têm condições de contratar 

profissional. Não obstante, o fato de seus serviços serem considerados 

múnus público não afasta o direito dos defensores dativos ao recebimento 

de seus honorários. Ademais, o Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Lei nº7 8.906/94) prevê em seu artigo 22, a remuneração do 

advogado que atua como defensor dativo: "Art. 22. A prestação de 

serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. § 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa 

de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria 

Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários 

fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da 

OAB, e pagos pelo Estado." Este entendimento está consolidado também 

na jurisprudência pátria, o qual colaciono julgados para corroborar tais 

fundamentos: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL. ESTADO DO PARANÁ. ADVOGADO NOMEADO COMO 

DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. SENTENÇA 

JUDICIAL QUE ORIGINOU O TÍTULO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM 

JULGADO PARA COBRANÇA DO VALOR DEVIDO. 2. PRINCÍPIO DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL OBEDECIDO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE 

COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. ESTADO DO PARANÁ. DEVER 

CONSTITUCIONAL DE PROVIDENCIAR A DEFENSORIA PÚBLICA NÃO 

CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, LXXIV E 134 DA CF CONFIGURADO. 

3. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 2ª C.Cível - AC 0673850-5 - Foro 

Central da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Des. Lauro Laertes de 

Oliveira - Unânime - J. 22.06.2010) “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DEFENSOR 

DATIVO. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PENAL QUE CONSTITUI TÍTULO 

EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. É uniforme o entendimento de que, nos 

termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/94, o advogado que atuar como 

assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou 

insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus 

aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.” (TJPR - 3ª C.Cível - 

AC 0654100-8 - Rolândia - Rel.: Des. Paulo Habith - Unânime - J. 

11.05.2010) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NOMEAÇÃO 

DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA 

PÚBLICA. AUSENTE. 1. Deve o Estado arcar com o pagamento de 

honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu 

juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria 

Pública na respectiva Comarca. 2. Agravo regimental não provido.”(STJ - 

AgRg no REsp 685.788/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 07/04/2009) (grifei). O 

Estado, ora embargante, não cumpriu com seu dever constitucional. A 

Constituição Federal informa os direitos e garante-os mediante 

instrumentos capazes de conduzir a um verdadeiro Estado Democrático 

de Direito. Assim o faz na hipótese levantada nestes autos, onde se tem o 

direito de assistência judiciária gratuita aos necessitados e disciplina que 

tal direito está garantido pela instituição da Defensoria Pública. É sabido 

ainda que há vários estados na Federação que não possuem instalada a 

Defensoria Pública, em razão de circunstâncias econômicas. Porém, tal 

fato não pode negar o direito que as pessoas carentes têm em assegurar 

seu direito de ação e de defesa e muito menos deixar de remunerar os 

defensores dativos que representaram em juízo a defesa de pessoas 

carentes. Desta feita, conclui-se que a execução de título judicial é meio 

hábil para a cobrança dos honorários da Embargada. III – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, com 

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

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pelo Embargante, os 

últimos arbitrados em 10% do valor da condenação, consoante artigo 85, § 

3º do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o RPV, com os 

dados necessários e após requisite-se o pagamento. Marcelândia, 30 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000121-88.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. N. (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MATUPA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1000121-88.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, R. R. N. POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

MATUPA CERTIDÃO I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte 

requerente (menor), Dr. Kássio Roberto Pereira, para manifestar-se 

acerca da sua nomeação como curador especial nestes autos. Matupá, 27 

de março de 2020 . MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000212-81.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000212-81.2020.8.11.0111 CERTIDÃO I N T I M A Ç Ã O do(a) 

advogado(a) da parte requerente para manifestar-se acerca da decisão 

de ID 30755129 proferida nestes autos. Matupá, 30 de março de 2020 . 

MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 83671 Nr: 1803-32.2019.811.0111

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Ante o exposto, não configurado o excesso de prazo, não integrando o 

acusado grupo de risco suscetível de agravamento a partir do contágio 

pelo COVID-19, e tendo o sido o crime cometido com violência e grave 

ameaça, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO da PRISÃO PREVENTIVA 

de Daniel Pereira de Oliveira.Intimem-se.Cumpra-se. Guarantã do Norte, 27 

de março de 2020.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59457 Nr: 1831-39.2015.811.0111

 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: Acira Josefa de Moura Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 3320-43.2017.811.0111

 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: Ivone Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65731 Nr: 458-43.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELG, GGS, EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O

 Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por EDRIELY GUIMARÃES 

SOUZA e GABRIEL GUIMARÃES SOUZA, menores representados por sua 

genitora, Sra. ELIANA LUIZ GUIMARÃES em face de ANTÔNIO RAIMUNDO 

SILVA SOUZA, todos qualificados nos autos.

Inerte, o executado foi preso em 20 de janeiro de 2020, estando 

segregado por ausência de pagamento de pensão alimentícia há dois 

meses e sete dias.

Juntada de HC coletivo na data de hoje (27.03.2020).

Decido.

Sem delongas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 

62, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação do coronavírus.

Em seu artigo 6º, o referido ato dispõe: Art. 6º Recomendar aos 

magistrados com competência cível que considerem a colocação em 

prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à 

redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local 

de disseminação do vírus.

 A hipótese dos autos se amolda à Recomendação do CNJ e à 

d e t e r m i n a ç ã o  d o  E .  T r i b u n a l  E s t a d u a l  n o  H C 

100007514-09.2020.8.11.0000.

Isto posto, DETERMINO que ao executado cumpra, excepcionalmente, 

PRISÃO DOMICILIAR, com observância do tempo que permaneceu 

segregado até o prazo final estabelecido em lei (três meses), impondo-lhe 

a condição de permanência integral em sua residência, especialmente em 

razão da Pandemia do COVID-19;

A presente decisão servirá como MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, no que couber.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81972 Nr: 968-44.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA WEVILYN RODRIGUES DA CUNHA, 

MACIEL DE PAULA MARGARIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/O, Gustavo Tombini Turcatto - 

OAB:MT0027202O

 Vistos.

Sem delongas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 

62, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação do coronavírus.

Em seu artigo 6º, o referido ato dispõe: Art. 6º Recomendar aos 

magistrados com competência cível que considerem a colocação em 

prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à 

redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local 

de disseminação do vírus.
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 A hipótese dos autos se amolda à Recomendação do CNJ e à 

determinação do Supremo Tribunal Federal por meio do HC n. 143641/SP, 

proferida pelo Min. Ricardo Levandowski.

Isto posto, DETERMINO que a acusada DÉBORA WEVELYN RODRIGUES 

DA CUNHA cumpra, excepcionalmente, PRISÃO DOMICILIAR, impondo-lhe 

a condição de permanência integral em sua residência, especialmente em 

razão da Pandemia do COVID-19;

A presente decisão poderá ser revista a qualquer tempo, em especial 

após o período de quarentena.

A presente decisão servirá como MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, no que couber.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-16.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (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))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 03/06/2020, às 13:00 horas, na sede 

deste Fórum, devendo comparecer com as partes na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-73.2012.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DA SILVA (EXECUTADO)

IRACEMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA 

AOS AUTOS, NO PRAZO DE 5 DIAS. Regina Matos Davi - Matrícula 8157

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-73.2012.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DA SILVA (EXECUTADO)

IRACEMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA 

AOS AUTOS, NO PRAZO DE 5 DIAS. Regina Matos Davi - Matrícula 8157

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000214-03.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTO FRANCISCO CASTILHO (REQUERENTE)

LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO KRELING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERNANDO DA SILVA OAB - SP167040 (ADVOGADO(A))

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI OAB - PR22942 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

horácio giovani bufalo (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000214-03.2020.8.11.0030 REQUERENTE: ADENILTO FRANCISCO 

CASTILHO, LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO REQUERIDO: JOSE ERCILIO 

KRELING DESPACHO Considerando que não constam nos autos o 

comprovante de pagamento das custas judiciais referente a distribuição 

da missiva, intime-se a parte autora para providenciar o devido 

pagamento, sob pena de devolução sem o cumprimento, consoante o 

artigo 390 da CNGC. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-62.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR GARBIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000223-62.2020.8.11.0030 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: VOLMIR GARBIN DESPACHO Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000634-42.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente para que traga aos autos o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000347-45.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

Daniela França de Arruda (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

Jovenilson Antonio de Souza Silva (PARTE RE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES VARA ÚNICA DE NOBRES 
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____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000347-45.2020.8.11.0030 VÍTIMA: DANIELA FRANÇA DE ARRUDA 

PARTE RE: JOVENILSON ANTONIO DE SOUZA SILVA SENTENÇA Trata-se 

de pedido de MEDIDA PROTETIVA de urgência, amparada na Lei nº 

11.340/2006, já deferida por este Juízo. Consta nos autos que as partes 

foram devidamente intimadas, acerca da decisão que deferiu o pedido. 

Não consta nos autos a ciência da decisão pelo Ministério Público. É o 

breve relato. DECIDO. Pois bem. Em razão da autonomia e independência 

do procedimento, nos termos da orientação constante no CIA 

001031087.2020.811.0000, da CGJ/MT, desnecessário que o feito 

aguarde o decurso do prazo em Secretaria ou Gabinete deste juízo. Dê-se 

vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO da decisão de ID 30475931 (código 85102). 

Após, não tendo havido apresentação de recurso contra a decisão que 

fixou as medidas protetivas em favor da ofendida, ARQUIVE-SE COM AS 

BAIXAS E ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇÃO DAS PARTES. Depois do arquivamento, eventuais mudanças 

no cenário fático que justifiquem a revogação ou recrudescimento das 

medidas ora deferidas deverão ser informadas e requeridas nos autos do 

Inquérito Policial ou Procedimento Civil consequente. Publique-se. 

Registre-se. Comunique-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000098-94.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIDIS BARBOSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SEBASTIAO DIAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000098-94.2020.8.11.0030 REQUERENTE: MAURIDIS BARBOSA VIEIRA 

DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MAURIDIS BARBOSA VIEIRA em face 

de SEBASTIÃO DIAS VIEIRA. É consabido que a curatela é medida 

excepcionalíssima que visa amparar quem não tenha condições de reger 

os atos de sua própria vida civil, somente enquanto dure tal estado de 

incapacidade. Desse modo, tendo em vista que o exame de fls. 21/22, não 

é apto para demonstrar a atual e real condição de debilidade do 

interditando, mormente porque realizado há mais de 03 (três) anos, 

intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, colacionar exame 

contemporâneo ou outro documento que ateste a necessidade da medida, 

sob pena de indeferimento da tutela antecipada. Após, voltem-me 

conclusos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 1387-55.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Pedroso de Almeida

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64129 Nr: 1486-54.2017.811.0030

 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): Juraci dos Santos Moraes

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67685 Nr: 3120-85.2017.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ivone de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Juliane Bussolaro - OAB:15051, Rodrigo Costa de 

Oliveira - OAB:3535/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 10 

dias, manifestar acerca do documento acostado na Ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71871 Nr: 1563-29.2018.811.0030

 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): Cicero Soares da Silva, Miguel Vieira de Souza

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75241 Nr: 3098-90.2018.811.0030

 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): Edite Gonçalves Gomes, Diolino Alves Coelho

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento do preparo para expedição da carta 

precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 2905-75.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:11161

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar as partes para, no prazo de 15 (quinaze) dias, se 

manifestarem acerca do laudo pericial acostado na Ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 1977-32.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Costa Alves, Iva Pedrosa da 
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Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53158 Nr: 41-35.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meletino Benedito dos Santos

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente\exequente intimada para, no 

prazo de 10dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74175 Nr: 2566-19.2018.811.0030

 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: Kely Pinto Barros, Fátima Taís Camargo Oribes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIS ISTELA MACHADO DE SOUZA, Orelindo 

Avelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente\exequente intimada para, no 

prazo de 10dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.56 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49852 Nr: 936-30.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Marcos da Silva

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49967 Nr: 981-34.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 366-10.2016.811.0030

 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): Euzebio Rogeri, Sergio Provensi Rogeri

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

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72925 Nr: 2007-62.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Tirloni, Cassiana Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente\exequente intimada para, no 

prazo de 10dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 22 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 2032-75.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Barbosa de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja a parte embargada intimada para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso de embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51998 Nr: 1877-77.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Nobre de França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente\exequente intimada para, no 

prazo de 15dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 100 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 2017-43.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I R DOS SANTOS RIBEIRO E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55933 Nr: 993-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felina Raimunda Mendes, Fabio Antonio de 

França

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 129 de 443



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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000489-83.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVIRGES CONFESSOR DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000489-83.2019.8.11.0030 REQUERENTE: EDIVIRGES CONFESSOR DE 

BARROS SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL proposta por EDIVIRGES CONFESSOR DE BARROS, devidamente 

qualificado nos autos, objetivando a correção do sexo na sua certidão de 

nascimento. Juntou aos autos os documentos. Parecer ministerial 

favorável, conforme manifestação de ID 26703315. É o relatório. Decido. O 

pedido de retificação de registro civil encontra fundamento no artigo 109 

da Lei nº 6.015/73, que assim dispõe: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” No 

caso, aduz o requerente que é pessoa do sexo “masculino”, no entanto, 

em sua certidão de nascimento, por equívoco, consta como pessoa do 

sexo “feminino”. Com efeito, demonstrada a ocorrência de erro e não 

havendo óbice para a alteração da certidão de casamento de rigor a 

procedência da ação. DISPOSITIVO Do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, determinando a retificação da certidão de nascimento de 

EDIVIRGES CONFESSOR DE BARROS, passando a constar como pessoa 

do sexo “masculino”. Por consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Proceda-se com a 

intimação do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município 

de Nobres/MT para que seja alterada a certidão de nascimento do 

requerente de ID 22842780, passando a constar como pessoa do sexo 

masculino no lugar de feminino. Vale a presente como carta precatória, 

mandado e ofício, no que couber. Após, observadas as devidas 

formalidades legais, arquive-se. Ciência ao Ministério Público. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-60.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MIRRAEL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000120-60.2017.8.11.0030. REQUERENTE: BENEDITO MIRRAEL CAMPOS 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A NOBRES, 13 de março de 2020. Digam as 

partes acerca da conclusão do processo de recuperação judicial e/ou 

solvência do débito pela via administrativa ordinária. Confiro o prazo de 5 

(cinco) dias. Após, conclusos. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-92.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANEI DUARTE NASCIMENTO PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000469-92.2019.8.11.0030 REQUERENTE: VANEI DUARTE NASCIMENTO 

PIRES REQUERIDO: BANCO BRADESCO DECISÃO Altere-se a classe 

processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Proceda-se a inversão 

dos polos. Intime-se a parte executada, através de seu(s) Advogado(s) 

para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10%, nos termos do 

art. 523 do CPC. Tendo havido condenação em custas, deverão estas ser 

adimplidas no mesmo prazo. Não efetuado o pagamento, intime-se o 

exequente para que traga aos autos planilha do débito atualizada, 

incluindo os valores fixados a título de multa, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, havendo bens indicados pelo credor, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação. Caso o credor não indique bens, intime-se para 

requerer que de direito, sob pena de extinção na forma do art. 53, 

parágrafo 4º da Lei n. 9.099/95. Em havendo o pagamento do débito 

através de depósito judicial, intime-se o exequente para que manifeste 

quanto a concordância do valor depositado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

alertando desde já que seu silêncio será interpretado como concordância. 

Indicado os dados bancários para o levantamento dos valores, proceda 

com a liberação do valor incontroverso mediante alvará de levantamento 

em favor da parte exequente. O valor do crédito somente será transferido 

ao patrono do exequente caso haja procuração atual (datada há menos de 

3 anos) conferindo-lhe poderes especiais para receber. Após a 

expedição de alvará judicial, não havendo valores residuais, conclusos 

para sentença Havendo saldo residual, intime-se o executado para 

proceder com o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Não efetuado o 

pagamento no prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito e façam-me conclusos Desde já, em havendo alteração do 

patrono das partes, determino que seja realizada a habilitação junto ao 

PJE, bem como que as intimações devam se dar em nome do advogado 

nomeado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-12.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON DONATO OJEDA (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))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT), conforme sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-20.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:
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UILTES SIQUEIRA CAMPOS TUSSOLINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000252-20.2017.8.11.0030 REQUERENTE: UILTES SIQUEIRA CAMPOS 

TUSSOLINI DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SENTENÇA 

Dispensado o relatório. As partes chegaram a um acordo com quanto ao 

objeto da lide. Assim, não havendo pendências, sendo lícito e devidamente 

aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo firmado e, na forma do art. 487, 

III, alínea “b” do CPC, extingo o processo com resolução de mérito. 

Arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-86.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA FONSECA (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 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000364-86.2017.8.11.0030 REQUERENTE: PEDRO JOSE DA FONSECA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a executada informa o pagamento do valor 

pretendido. Assim, diante da ausência de requerimento expresso em 

sentido contrário, de rigor a extinção do feito. Disciplinam os arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do NCPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II 

e 925, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-64.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGIANE LUCINDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000445-64.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARCIA REGIANE LUCINDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o reclamante 

foi devidamente intimado para comparecer em audiência de conciliação e 

não compareceu, bem como não apresentou documento que comprovasse 

a justificativa apresentada. Dessa forma, em consonância com o que 

dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Custas pelo reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, 

§2º, da Lei dos Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às 

disposições dos art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Sentença publicada no PJE. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-58.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDVAR DE CAMARGO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000523-58.2019.8.11.0030. REQUERENTE: SEBASTIAO EDVAR DE 

CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o reclamante foi 

devidamente intimado para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que comprovasse a 

justificativa apresentada. Dessa forma, em consonância com o que dispõe 

o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. 

Custas pelo reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei 

dos Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições 

dos art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE. DIEGO HARTMANN Juíz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-90.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE BRUSAMARELLO - TRANSPORTE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO GONCALVES PONCE CORREA DA COSTA OAB - MT17328/O 

(ADVOGADO(A))

EVELYN LURI ADACHI OAB - MT19666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA VIANA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-44.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA LIBERATA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000414-44.2019.8.11.0030 REQUERENTE: AMELIA LIBERATA DE 

ALMEIDA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez presente, 

conforme deflui do termo anexo. Assim, estando a parte autora assistida 

por causídico e tendo sido devidamente intimada para o ato, de se 

pressupor seu desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 51 
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da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-96.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000514-96.2019.8.11.0030. REQUERENTE: NAIR MARTINS PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como 

repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, 

quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, bem 

como determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal 

Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da 

modificação da ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em 

Secretaria no lote de processos suspensos por força de decisão 

proferida por Tribunal Superior. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-14.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000513-14.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FABIANO DA COSTA PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como 

repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, 

quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, bem 

como determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal 

Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da 

modificação da ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em 

Secretaria no lote de processos suspensos por força de decisão 

proferida por Tribunal Superior. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-32.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDICEIA DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000473-32.2019.8.11.0030. INTERESSADO: MARIA LAUDICEIA DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em consulta ao nome do autor no PJE 

foi possível constatar que esse foi condenado ao pagamento de custas 

processuais nos autos de cód. 1000371-44.2018.8.11.0030, haja vista 

que devidamente intimado para comparecer em audiência esse não 

compareceu e não apresentou justificativa. Constatei, ainda, que já foi 

certificado o trânsito em julgado, bem como não há nos autos notícia de 

pagamento da condenação. Neste sentido, em consonância com a 

sentença exarada no referido processo, bem como no enunciado 

28/FONAJE, intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais do processo indicado acima, juntando o 

comprovante de pagamento neste processo e no de cód. 

1000371-44.2018.8.11.0030, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção deste processo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-35.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/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))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Os embargos, portanto, são meramente 

protelatório uma vez que buscam discutir novamente causa já apreciado 

pelo juízo de primeiro grau, evitando que a sentença desfavorável siga 

normalmente seu curso e a obrigação ressarcitória transite em julgado. A 

conduta do embargante, notoriamente recorrente em quase todos os feitos 

em que atua, prejudica a efetividade do direito já reconhecido do 

embargado e justifica a aplicação de multa no importe de 2% do valor da 

causa, a qual reverterá em favor do embargado, na forma do art. 1026, 

parágrafo 2º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, condenando a 

EMBARGANTE a pagar multa no valor de 2% (dois porcento) sobre o valor 

atualizado da causa, a qual deverá reverter em favor do EMBARGADO. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-68.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RODRIGUES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000210-68.2017.8.11.0030. EXEQUENTE: BENEDITA RODRIGUES 

CAMPOS EXECUTADO: VIVO S.A. Tendo em vista que a procuração que 

outorga poderes para receber data do ano de 2016, intime-se a parte 

autora para que atualize a procuração ou indique conta bancária de sua 

titularidade para receber o valor depositado em juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 

Não apresentada a procuração, intime-se pessoalmente a parte autora, 
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por meio telefônico, para que indique conta bancária de sua titularidade 

para crédito do valor da condenação. NOBRES, 24 de março de 2020. 

DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-77.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE URBANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

8010208-77.2013.8.11.0030. EXEQUENTE: BERNADETE URBANO 

EXECUTADO: TIM CELULAR S/A Diga o exequente sobre o valor 

depositado. Prazo: 5 (cinco) dias. Caso inerte, expeça-se alvará de 

devolução ao executado e arquive-se. NOBRES, 30 de março de 2020. 

DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-03.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS REIS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

DECISÃO Vistos etc. I – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Altere-se a 

classe processual para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, através de seu(s) Advogado(s) para efetuar o pagamento da 

obrigação imposta na sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa no percentual de 10%, conforme o art. 523 do CPC ou oferecer bens 

a penhora suficientes a garantia da dívida. Destaco que de acordo com o 

enunciado 97 do FONAJE, a multa disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 

é aplicável no juizado especial, contudo, não se aplica os honorários 

advocatícios. Não efetuado o pagamento, intime-se o exequente para que 

traga aos autos planilha do débito atualizada, incluindo os valores fixados 

a título de multa, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo. 

Caso o credor não indique bens, conclusos para análise dos demais 

pedidos constantes à inicial de cumprimento de sentença. II – DO 

PAGAMENTO Em havendo o pagamento do débito através de depósito 

judicial, intime-se o exequente para que manifeste quanto a concordância 

do valor depositado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de que seu 

silêncio seja interpretado como concordância. Indicado os dados 

bancários para o levantamento dos valores, proceda com a liberação do 

valor incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. Neste aspecto, destaco que o valor será liberado desde que 

tenha sido outorgado poderes ao patrono do exequente para tal ato, 

devendo a Secretaria certificar a existência desta autorização e após 

cumprir a determinação acima. Após a expedição de alvará judicial, 

conclusos para prolação de sentença, desde que não haja saldo residual. 

Caso haja saldo residual, intime-se o executado para proceder com o 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Não efetuado o pagamento, 

conclusos. III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Caso a sentença tenha 

condenado o executado ao pagamento das custas processuais, proceda 

com a cobrança dessas em conformidade com os artigos 573 e seguintes 

da CNGC/MT. Desde já, em havendo alteração do patrono das partes, 

determino que seja realizada a habilitação junto ao PJE, bem como que as 

intimações devam se dar em nome do advogado nomeado. Intime-se 

também o exequente para ciência desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-63.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-78.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NASCIMENTO DE LIMA (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):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-59.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE VITOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-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):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 
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reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000547-86.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA COSTA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/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):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-63.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000264-63.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ALESSANDRA SILVA 

CAMARGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO (Id 24586193) interposto pela parte reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença (Id 

23377844) proferida no presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se 

ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, 

alegando estar sendo cobrado por débito desconhecido junto à 

Reclamada. A reclamada não conseguiu provar a legitimidade do débito 

com a parte, sendo condenada nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminarmente suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA, da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, tão somente para: - DECLARAR a inexistência 

do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 65,88 

(sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça)”. A 

reclamada ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que o entendimento da r. decisão não poderá prevalecer, 

uma vez que a quantia arbitrada deverá ser reduzida, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte recorrida, contudo é meramente protelatório. 

Os pontos apresentados foram analisados, enfatiza-se que não se 

prestam os embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: “Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado”. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: “É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC”. (RSTJ 30/412). Ante o exposto, OPINO pelo conhecimento dos 

embargos de declaração, perante a tempestividade (ID 24596088), e no 

mérito OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO. Ante o caráter protelatório dos 

presentes, aplica-se multa de 2% sob o valor atribuído a causa ao 

Embargante, consoante art. 1.026, § 2º do Novo código de Processo Civil. 

Sem custas processuais 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 baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-03.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-96.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-57.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA (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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000536-57.2019.8.11.0030. REQUERENTE: PATRICIA SANTANA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado 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, inciso 

I do CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Falta de 

Interesse de Agir. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - Da Necessidade de 

Prova Pericial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por PATRICIA 

SANTANA DE OLIVEIRA em face da TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a 

parte requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte 

requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 109,91 (cento e nove reais e noventa 

e um centavos), data de inclusão: 17/09/2017, contrato: 0299316820. Em 

suma, a reclamada, em sua peça de defesa, esclarece que a parte autora 

realizou a contratação do serviço de telefonia fixa, linha (65)99602-6141, 

vinculada à conta 0299316820, pelo período de 12/01/2017 a 25/08/2017. 

Afirma que a reclamante deixou de efetuar o pagamento de faturas, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. A reclamada apresentou com a contesta: telas, relatório de 

chamadas e áudio (Id 25536306), com a confirmação dos dados pessoais 

da Autora; restando incontroverso a contratação, não tendo o reclamante 

adimplido as faturas contratadas, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Em sede de impugnação, embora a parte autora não reconheça o áudio 

juntado (ID 25625062), requer o julgamento antecipado da lide, sem a 

necessidade de produção de prova testemunhal. Nessa senda, 

desnecessário a designação da Audiência de Instrução e Julgamento. 

Assim, tem-se que a negativação dos dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, no entanto, 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor 

contratou os serviços do Réu, sendo as negativações devidas, 

principalmente quando a Reclamante não demonstrou o pagamento do 

valor negativado. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que 

a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÁUDIO DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVANDO A REGULAR 

CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE 

ATITUDE ILEGAL PRATICADA PELA RÉ. AFASTADA CONDENAÇÃO 

PELOS DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (AZAMBUJA, Gisele Anne 

Vieira de. Recurso inominado n. 71006457766. J. em 09 Dez. 2016. Disp. 

em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Novo Código de Processo Civil. Presentes indícios substanciais 

de que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de relação jurídica e débitos, bem assim de configuração de 

danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não 

quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo 

Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Com 

relação ao pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a 

existência de débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente 

no valor discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. E ainda nos termos do 

art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto da reclamada, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de seu débito pendente no importe apresentado de R$ 109,91 

(cento e nove reais e noventa e um centavos), referente ao débito 

negativado, devendo a importância ser atualizada monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da apresentação do pedido contraposto, ficando a Reclamada autorizada 

a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 
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PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000532-20.2019.8.11.0030. REQUERENTE: L A P DA ROCHA - ME 

REQUERIDO: DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI Vistos, etc. Dispensado 

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, inciso I do CPC/15. I – Preliminar. - Da Justiça Gratuita. A concessão 

do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do 

inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da revelia. A 

Reclamada, embora devidamente citada (ID nº 24486524), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (ID nº 25389336 ), e tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO proposta por L A P DA ROCHA ME em desfavor da 

DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI. Em síntese, a presente demanda se 

trata de uma ação indenizatória, em razão da infração cometida pela 

empresa ré, em não pagar as estadias/diárias. Afirma o autor que foi 

contratado no dia 31.05.2019 pela requerida (DALL AGNOL) para 

transportar MILHO EM GRÃOS, sendo carregado na cidade de 

Diamantino/MT para ser descarregado na cidade de Jaciara/MT. No posto 

de fiscalização da cidade de Cuiabá/MT, constataram o erro nos 

documentos de viagem da Empresa ré, no tópico de início da prestação do 

serviço, do documento emitidos pela parte ré, DACTE nº 618 e DANFE nº 

588, constam que o destino inicial se deu na cidade de Poxoréo/MT. Aduz 

que até que esse erro fosse reparado, o autor ficou das 10:25h do dia 

31/05/2019 até às 19:00h do dia 07/06/2019 à espera, conforme o 

Conhecimento de Transporte Avulso, emitido pelo Posto de Fiscalização de 

nº 821591. Razão pela qual pugna o autor a indenização da estadia pelo 

descarregamento do veículo de placa KAA 3788, no valor de R$ 10.707,41 

(dez mil e setecentos e sete reais e quarenta e um centavos), referente 

às 171,6 horas. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à 

parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “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”. Sem 

delongas, no caso em concreto verifica se a legitimidade da parte ré para 

responder pela cobrança do transportador da carga, ora autor. A parte 

autora comprova que se enquadra nos requisitos da Lei 11.442/2007 e Lei 

13.103/2015. Dada a ausência de justifica plausível (erro da requerida no 

preenchimento - DACTE nº 618 e DANFE nº 588), responsabilidade da ré 

pelo atraso, a partir da 5º hora de espera para descarga do produto pelo 

autor. Isso porque, a demora prolongada na operação de descarga 

configura a utilização do veículo como deposito para as mercadorias da 

empresa, o que impede que a utilização do veículo do autor para o 

transporte de outras mercadorias enquanto estiver parado. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Cumpre à parte ré provocar o contraditório demonstrando 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do NCPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. III – Dispositivo. Ante o exposto, DECRETO a REVELIA 

da parte reclamada, e OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada 

na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento da estadia pelo 

descarregamento do veículo de placa KAA 3788, de propriedade do autor, 

no valor de R$ 10.707,41 (dez mil e setecentos e sete reais e quarenta e 

um centavos), referente as 171,6 horas, conforme preceitua o Artigo 11, § 

5º § 6o § 7o da (Nova Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015), 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso – 

JUNHO/2019 (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000592-90.2019.8.11.0030. REQUERENTE: QUELI CRISTINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 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, inciso 

I do CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 136 de 443



documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por QUELI 

CRISTINA DE ALMEIDA em face de TELEFONIA BRASIL S/A – VIVO. A 

reclamante informa que até outubro de 2018 tinha um plano pós - pago da 

Vivo. Relata que em Dezembro/2018 descobriu que seu nome estava 

negativado, para sua surpresa a preposta da reclamada disse que havia 

outro contrato vencido nos meses de Abril, Maio e Junho de 2016 com um 

outro número. Alega que a inclusão do seu nome no SPC só foi feita após 

a portabilidade para a Claro e isso atrapalhou a aprovação do seu 

cadastro para conseguir um consórcio, posto que o SCORE da autora que 

antes era 795 agora está 173. Afirma que a mesma pagou por um débito 

indevido de R$ 126,55 (R$ 101,24). para que seu nome fosse retirado do 

SPC/SERASA o mais rápido possível. Pelas razoes expostas, requer a 

restituição à requerente em dobro o valor de R$ 101,24 (cento e um reais 

e vinte e quatro centavos), bem como indenização a titulo de danos 

morais. Em suma, a reclamada afirma que a Parte Autora habilitou a linha 

telefônica nº (65) 9.9958-0932, em 03/02/2015, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais, cancelada em 26/07/2016. Esclarece que a 

parte Autora entrou em contato para requerer a sua quitação, o que foi 

prontamente atendido, sendo concedido um desconto de 20%, para o 

pagamento de R$ 101,24 (cento e um reais e vinte e quatro centavos). 

Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora ocasionaram as 

inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. Insta consignar que não 

há nos autos extrato de negativação com data próxima a distribuição da 

presente demanda em 08/10/2019, pelo que consta a data da consulta do 

extrato apresentado é do dia 20/12/2018 (Id 24726277). Por conseguinte, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido 

produzida pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente 

impossível, haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu 

direito (extrato de negativação com data próxima à distribuição da lide), 

como manteve-se inerte, a improcedência se impõe. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO por afastar as preliminarmente suscitadas, e no mérito, 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000413-59.2019.8.11.0030. REQUERENTE: AQUILINO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado 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, inciso I do CPC/15. I – Preliminar. - Da Justiça Gratuita. A concessão 

do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do 

inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. II - Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AQUILINO PEREIRA 

DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. A parte promovente, 

em suma, teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do 

SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa 

Requerida, referente ao suposto débito de R$ 355,60 (trezentos e 

cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), data inclusão em 

25/02/2016, contrato nº 891058181000068. Em suma, a reclamada, em 

sua peça de defesa, afirma que o autor jamais entrou em contato 

diretamente com a empresa Ré. Alega que não há nexo causal entre o ato 

do Réu e o suposto dano sofrido pela Parte Autora. Pugna pela 

procedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil (contrato) que prove a existência de relação 

contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer 

que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Insta 

consignar que, após o autor apresentar impugnação (ID 22623322), a 

Requerida acostou aos autos documento (ID 22916694) assinado pela sra. 

LIDIANE S. OLIVEIRA, ou seja, terceiro estranho a lide. Ainda que sob a luz 

do art. 435 do Novo CPC, seja lícito que as partes apresentem novos 

documentos a qualquer tempo, todavia desnecessário será intimar a parte 

contrária para se manifeste nos autos quanto ao referido documento. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. Desse modo, configurada a responsabilidade da 

requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise 

do documento de ID nº. 21437199, verifica-se a inexistência de outras 

inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 
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CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III - Dispositivo. Pelo exposto, afasto a 

preliminar suscitada, e no mérito, julgo pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 355,60 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000407-52.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DONIZEU NASCIMENTO 

NASSARDEN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA 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, nos termos do artigo 355, 

inciso I, NCPC. Trata se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DONIZEU 

DO NASCIMENTO NASSARDEN em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, aduz o autor ser 

consumidor da UC 6/15532 -5, que sempre cumpriu com suas obrigações, 

contudo teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, no 

importe de 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos), 

provenientes uma conta de energia já paga. Pelo fato, requer a declaração 

de inexistência do referido débito e a reparação pelo prejuízo moral 

causado pela empresa Ré. Na contestação (ID 24178417) a empresa Ré 

alega que conforme histórico de contas da UC, o autor sempre paga suas 

faturas com atraso, sobre o débito em questão não fora diferente, o 

mesmo pagou com quase UM MÊS de atraso. Aduz que em razão da 

inadimplência da parte Autora ocasionou a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. Analisando detidamente os autos verifica-se que o 

extrato de negativação encartado ao ID nº. 21392798, emitido em 

04/07/2019, indica um registro no nome do autor junto ao SPC, apontado 

pela Requerida, data da ocorrência aos 30/04/2019, correspondente a um 

débito no importe de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três 

centavos). Contudo, vê-se que o débito em comento vencido em 

30/04/2019 fora pago aos 27/05/2019, conforme comprovante de 

pagamento apresentado de ID nº. 21392800. Ainda que o autor tenha de 

fato se revelado inadimplente com o débito em discussão, inobstante a 

quitação do débito em 27/05/2019 (ID nº. 21392800), o extrato (ID nº. 

21392798) comprova que a negativação persistia até o dia 04/07/2019, 

demonstrando assim a manutenção indevida do nome da autora em 

cadastro restritivo de crédito. Nessa senda, observa se nos documentos 

acostados em sede defesa, que a baixa do débito, objeto da presente 

demanda, no SCPC somente após medida liminar concedida (ID n.º 

22190406). Releva anotar que a exclusão é de responsabilidade exclusiva 

do credor, nos termos da Súmula 548 do STJ, que dispõe: Súmula 548, 

STJ – Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a 

partir do integral e efetivo pagamento do débito. Nessa toada, evola-se 

que a demandante se desincumbiu do seu ônus processual (artigo 373, I, 

CPC) comprovando a manutenção de seu nome em cadastro de 

inadimplente após o pagamento da dívida, não tendo a ré provado fatos 

extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC. Desse modo, há a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu de forma 

diligente por ocasião da manutenção da negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 21392798, verifica-se a 

inexistência de outra inscrição. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 
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termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. Ante o exposto, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC 

para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 

211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos); - RATIFICAR 

a liminar deferida e seus efeitos (ID n.º 22190406); - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, 

a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000462-03.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FABIANO DA COSTA PINTO 

REQUERIDO: CLARO S.A. PJEC 1000462-03.2019.8.11.0030 Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

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

I, do Código de Processo Civil. I – PRELIMINAR. - DA RATIFICAÇÃO POLO. 

Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. Determino a 

retificação do pólo passivo, devendo constar no pólo passivo a parte 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – CLARO TV. - DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. II – MÉRITO. No mérito, afirma o 

autor que é usuário dos serviços de canais de entretenimento da 

promovida (contrato nº 83182501) e que no dia 10 de junho de 2019 os 

aparelhos de transmissão começaram a apresentar falhas, fundado no 

código nº 100. Aduz que foram feitas varias tentativas de resolver o 

problema com a promovida (protocolos n. 021190368812404, 

021190384015867 ,  0211903686915 4 3 ,  0 2 1 1 9 0 3 6 8 4 9 7 5 0 3 , 

021205467970140, 022164786971000), porém sem êxito. Instruiu a 

exordial com vídeos demonstrando o alegado, razão pela qual pretende 

reparação por dano moral em decorrência da falha na prestação do 

serviço, bem como liminarmente requer técnico da reclamada em sua 

residência. A seu turno a ré afirma que em nome da parte autora está 

cadastrado o contrato nº 021/08318250-1, habilitado no plano denominado 

“ESSENCIAL TELECINE MG”. Alega que inexiste falha pontual nos serviços 

do autor, consoante verificação no sistema da ré, não havendo que se 

falar em anormalidade temporária na rede geral ou no contrato do 

reclamante, e por assim, a inexistência de dano moral indenizável. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhuma prova hábil a 

demonstrar a regularidade do serviço. Entrementes, o Código de Defesa 

do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Desse modo, tenho que a alegação da parte 

autora munida das provas que instruíram a exordial comprovam a falha na 

prestação do serviço pela ré. Portanto, resta evidente os incômodos 

sofridos pela parte autora, que ultrapassaram a barreira do mero dissabor, 

não podendo ser encarado como mero aborrecimento. Nessa toada, eis o 

entendimento recente jurisprudencial que colaciono: SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INTERNET E TV A CABO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. No caso em tela 

observa-se a falha na prestação do serviço pela f=demandada, situação 

que gera dano moral indenizável, em face da injustificável demora na 

realização dos reparos necessários ao funcionamento da internet do 

consumidor, obrigando-o a ficar sem serviços por falhas estruturais na 

rede de logica da ré. O dano moral é a lesão/violação de um direito 

personalíssimo que cause na vitima sensações negativas ou 

desprazerosas, que transborda a normalidade e a toleridade do homem 

médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade 

da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em 

situações graves e sérias. Situação demonstrada excepcionalmente, no 

caso em comento, embora se trate de descumprimento contratual. 

Quantum indenizatório mantido, haja vista que proporcional e razoável 

para as circunstancias do caso em concreto. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível N 70079593885. Décima Sétima Câmara Cível. 

Tribunal de Justiça do RS. Relator: Gelson Rolim Stocker. Julgado em 

29/11/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Por fim, em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, mormente após manifestação da parte autora, verifica se que a 

reclamada em 04/04/2019 (Id 19167767), juntou nos autos os boletos das 

parcelas que faltavam para quitação do financiamento, entretanto, o 

primeiro boleto com vencimento em 15/04/2019, ou seja, já estava vencido, 

o que impossibilita o pagamento da mesma. Nessa senda, a reclamada não 

comprova a TEMPESTIVIDADE do efetivo cumprimento da liminar imposta 

no Id 22503287, no prazo estabelecido de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). De modo que, 

conforme a própria reclamada acostou aos autos que o cumprimento da 

liminar somente se deu em 14/09/2019 (Id 24133906). Esclareço que o juiz 
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determina um valor que não é destinado a fazer com que o devedor arque 

com ele, pelo contrário, atua como um meio de coerção para que se 

cumpra a obrigação principal de modo específico, podendo ser executado 

pelo valor dessa multa, desde que incidente, se não cumprir a obrigação 

principal de modo espontâneo. Portanto, deverá a reclamada ser 

condenada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de 

mora 1,0% ao mês desde o primeiro dia posterior ao prazo estabelecido 

judicialmente para cumprimento da obrigação (Id 22503287), a título de 

configuração do crime de desobediência pelo não cumprimento da liminar 

no prazo estabelecido, o qual no presente momento converto à 

aplicabilidade da pena de multa fixa. III – DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

OPINO pelo acolhimento da preliminar de RATIFICAÇÃO POLO, e no mérito, 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso – 10/06/2019 (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça); - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de configuração do crime de 

desobediência, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

da presente data e juros de mora 1,0% ao mês desde o primeiro dia 

posterior ao prazo estabelecido judicialmente para cumprimento da 

obrigação (Id 22503287); Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000653-48.2019.8.11.0030. REQUERENTE: IVANILDO GERALDO LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado 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, inciso I do CPC/15. I – 

PRELIMINARES. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

aos autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da 

Ausência de Juntada de comprovante de Residência da Parte Autora. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o comprovante de endereço não é documento indispensável ao 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo 

necessária apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua 

o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da Audiência de 

Instrução e Julgamento. Pugna a reclamada, a designação da Audiência de 

Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte Autora. 

Todavia, a empresa ré não demonstrou a necessidade real de que seja 

necessário depoimento pessoal da parte autora, não foi demonstrado 

indícios das alegações da parte requerida de que seja uma demanda 

eventual, assim indefiro a audiência de instrução e julgamento, posto que, 

não comprovado quais as provas orais necessárias ao julgamento do 

feito. II – MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por IVANILDO GERALDO LEITE em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A. Relata o autor que sempre cumpriu com 

suas obrigações, contudo teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma desconhecer débito legítimo a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 111,99 (cento e onze reais e noventa 

e nove centavos), Data da Inclusão: 22/11/2017, Contrato: 

1322465201711. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma 

que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são 

pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o nº 1322465-4, 

situada na RUA PERIMETRAL S/N BAIRRO: SAO JOSE ZONA: LOCAL: 

NOBRES, NOBRES - MT/MT, do qual o autor é titular. Aduz que em razão 

das inadimplências da parte Autora ocasionaram as inscrições de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência 

da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Insta consignar que, o extrato de 

negativação acostado aos autos pela parte ré consta como data emissão: 

08/04/2015 (ID 27149230), e que nos autos nº 8010042-74.2015.811.0030 

a indicação da residência do autor na exordial é a mesma no caso em tela, 

conforme preceitua o art. 319, II, do NCPC. Logo, as alegações da 

requerida não merecem acolhidas. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 
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contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 26066071, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 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. Quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminarmente suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 111,99 (cento e 

onze reais e noventa e nove centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso – 23/12/2017 (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000518-36.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FABIANE VITOLINO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado 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, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que as 

restrições discutidas são de 21/01/2015 A 19/06/2015, e a ação interposta 

em 06/09/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 
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se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 

fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de comprovante de 

Residência da Parte Autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia da 

inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Litispendência. Da Conexão. Suscita a Reclamada que a Reclamante 

promove ação idêntica a esta com as mesmas partes, o mesmo objeto e a 

mesma causa de pedir, sendo esta e a distribuída sob o número 

1000607-59.2019.8.11.0030, em trâmite neste Juizado. De acordo com o 

§1º do art. 337 do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. Verifico que no caso não há que se falar em 

litispendência e/ou conexão, visto que a presente ação foi distribuída 

anteriormente a questionada. - Da Audiência de Instrução e Julgamento. 

Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da Audiência de 

Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte Autora. 

Todavia, a empresa ré não demonstrou a necessidade real de que seja 

necessário depoimento pessoal da parte autora, não foi demonstrado 

indícios das alegações da parte requerida de que seja uma demanda 

eventual, assim indefiro a audiência de instrução e julgamento, posto que, 

não comprovado quais as provas orais necessárias ao julgamento do 

feito. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por FABIANE VITOLINO 

DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir 05 (cinco) débitos legítimos a ponto de justificar as restrições: R$ 

61,89 (sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), data da inclusão 

em 21/01/2015; R$ 13,48 (treze reais e quarenta e oito centavos), data da 

inclusão em 19/02/2015; R$ 36,63 (trinta e seis reais e sessenta e três 

centavos), data da inclusão em 19/03/2015; R$ 17,23 (dezessete reais e 

vinte e três centavos), data da inclusão em 20/04/2015; e R$ 13,09 (treze 

reais e nove centavos), data da inclusão em 19/06/2015. A reclamada, em 

sua peça de defesa, afirma que os débitos alegados desconhecidos pela 

parte demandante são pendências financeiras referentes à UC 

cadastrada sob o nº 1080528-1, situada na RODOVIA MT 241 31 BAIRRO: 

JD PETROPOLIS ZONA: LOCAL: NOBRES/MT, do qual a reclamante é 

titular, quando então foram gerados consumo da mesma, porém, a parte 

autora não quitou com as faturas devidas pela prestação dos serviços, o 

que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema 

interno da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora 

ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23519982, verifica-se as inscrições existentes estão sendo 

discutidas na presente demanda. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 
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70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 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. Quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito do 

Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por não acolher as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

somente para: - DECLARAR a inexistência dos débitos mencionados na 

inicial, objetos da lide, nos importes de R$ 61,89 (sessenta e um reais e 

oitenta e nove centavos); R$ 13,48 (treze reais e quarenta e oito 

centavos); R$ 36,63 (trinta e seis reais e sessenta e três centavos); R$ 

17,23 (dezessete reais e vinte e três centavos); e R$13,09 (treze reais e 

nove centavos). - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito. - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês a partir de cada evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000210-97.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JOAQUIM ROQUE DA COSTA 

REQUERIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA - EPP Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. I - Preliminar. - Da Justiça Gratuita. 

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOAQUIM ROQUE DA COSTA em face da 

EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA. Noticia a autora que é 

titular do hidrômetro de n. 0430387-3, que a fatura com vencimento para o 

dia 12/08/2017, no valor de R$ 30,70 (trinta reais e setenta centavos, por 

dificuldades financeiras o autor somente quitou em 29/09/2017, com 48 

(quarenta e oito) dias de atraso. Contudo, na data de 28/09/2017 a 

empresa reclamada efetuou o corte no fornecimento de água, sem o 

devido aviso prévio. Aduz que ao procurar atendimento para de forma 

administrativa resolver sua situação, foi informado que a religação só 

ocorreria se o pagamento fosse feito e ainda o pagamento da religação. 

Alega que a reclamada agiu em desacordo a Lei Estadual de Mato Grosso 

nº 6.942 de 27 de outubro de 1997, em seu artigo nº 2, razão pela qual 

requer seja a empresa Ré condenada ao pagamento indenizatório pelos 

danos morais sofridos. Em síntese, a reclamada, em sua contestação (ID 

20832526), afirma que enviou sim o aviso de débito/corte, no dia 

05/09/2017. Impugna o pleito do Autor quanto a suposta cobrança de taxa 

de religação, tendo em vista a inexistência da referida. Aduz que a partir 

do momento em que os serviços de água e esgoto são fornecidos pelo 

Município, passa a ser deste a competência para legislar sobre o assunto, 

pois trata-se de assunto de interesse local. Dessa forma, a Lei Municipal 

n. 705/98, passa a Regulamentar a prestação de serviços de água e 

esgoto. Alega que está usufruindo do seu exercício regular do direito, e 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência 

da presente demanda, requer ainda, a condenação do autor ao pagamento 

da multa prevista no artigo 81 do CPC, e procedência ao pedido 

contraposto, com o fito de condenar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a parte autora à título de danos morais. Pois bem. Compulsionando 

os autos, observa se nos autos a fatura (Id 19639839), carreada pela 

própria autora, consta como vencimento 12/08/2017 foi paga somente no 

dia 29/09/2017. A simples análise das alegações das partes, em confronto 

com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que deve a 

reclamação ser julgada improcedente. Estando o débito em aberto com 

relação à fatura relativa a consumo registrado mensalmente, resta claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou a fatura 

de consumo mensal, o que justificou a suspensão do fornecimento de 

água da Unidade Consumidora instalada no estabelecimento residencial do 

reclamante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA – 

INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR INCONTROVERSO – EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO, SOB PENA DE COLAPSO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NOTIFICAÇÃO EM FATURAS – 

INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. No caso vertente é imperioso o reconhecimento de que a 

demandante tinha plena e previa ciência da existência e da probabilidade 

de corte, diante de sua inadimplência com relação aos meses 

consecutivos, de forma a justificar que a concessionaria ré, ao efetuar a 

suspensão, não praticou qualquer ato ilícito, mas agiu no exercício regular 

do direito, com fundamento nhoque dispõem o art. 6, § 3,II , da Lei nº 

8.987/95 e art. 4, V da Lei 11.445/07, supra referidos. 2. Como já decidido 

por este Eg. TJMS, “Em que pese o caso tratar de interrupção do 

fornecimento de um serviço essencial, não se mostra justo e legal que um 

consumidor inequivocadamente inadimplente, sob este subterfúgio, 

permaneça auferindo a prestação de um serviço público sem a efetiva 

contrapartida financeira, sob pena de frustação e colapso do contrato 
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firmado entre a empresa concessionária e o Município de Campo Grande, 

em detrimento de usuários adimplentes” (AC 0823141-46.2016.8.12.0001, 

3º Câmara Cível, Relator Des. Marco André Nogueira Hanson, 

j:30/01/2019). 3. Recurso não provido. (TJ-MS – APL: 

08192322520188120001 MS 0819232-25.2018.8.12.0001, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 03/04/2010, 1º Câmara Cível, Data de 

Publicação: 05/04/2019). Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se 

manifestou quanto à legitimidade de as Concessionárias procederem ao 

corte quando se tratar de faturamento regular de consumo, como neste 

caso, senão vejamos: “É legítimo o corte no fornecimento de serviços 

públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido 

de notificação”. (Julgado: AgRg no AREsp 412822/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/11/2013). É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das 

faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tem-se 

que quitando a dívida com atraso o reclamante não cumpriu com a sua 

parte do contrato, contribuindo para o corte no fornecimento de água. A 

Lei Estadual nº 6.942/1997, que trata da proibição do corte no prazo de 60 

dias contados da notificação, bem como impede que os cortes ocorram às 

sextas-feiras, final de semana, feriado e véspera de feriado, não deve 

prevalecer sobre legislação federal. Entretanto, o que se verifica, em 

análise mais aprofundada, é que se trata de invasão da competência 

federal, haja vista que essa lei, fere os dizeres estabelecidos no artigo 22, 

inciso IV, parágrafo único da CF/1988. Art. 22. Compete privativamente à 

União legislar sobre: IV - águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão; Os prazos e dias para corte do fornecimento de água são 

definidos e regulados pela legislação federal, e não estadual. A lei que 

dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos (Lei, 8987/1995), já prevê a possibilidade de suspensão 

do serviço, por inadimplemento do usuário, desde que observada situação 

de emergência ou após prévio aviso. Nesse sentido, por analogia, 

vejamos: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ACREANA N. 

1.618/2004. REGRAS QUE PROÍBEM O CORTE RESIDENCIAL DO 

FORNECIMENTO DE ÀGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELAS 

CONCESSIONÁRIAS POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA 

UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÀGUA. AFRONTA AOS ARTS. 22, INC. XII, ALÍNEA B, 

30, INC. I E V E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. (STF - ADI: 3661 AC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 

Julgamento: 17/03/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-086 

DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 10-05-2011 EMENT VOL-02518-01 PP-00001). 

Nessa senda, eis entendimento jurisprudencial que colaciono: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DEVIDA - FATURA COM ATRASO - LEI ESTADUAL NÃO 

REGULA SETOR ENERGÉTICO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As 

provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. 2. 

Restou demonstrada a inadimplência do Consumidor, de modo que não há 

que se falar em responsabilidade da Concessionária do serviço de 

abastecimento. 3. Os prazos e dias para corte do fornecimento de energia 

elétrica são definidos e regulados pela legislação federal, e não estadual. 

Dessa forma, a norma que deve ser seguida pela Energisa Mato Grosso é 

a resolução normativa 414, criada pela União e que rege o setor elétrico. 

4. Sentença reformada. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES. (RI: 0073738-11.2018.811.0001. 

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Juíz Relator: Alex Nunes 

de Figueiredo. Data do Julgamento: 25/06/2019). Portanto afastado o dever 

de indenizar, posto não comprovados pelo Consumidor os fatos 

constitutivos de seu direito, ante a inexistência de comprovação de que 

tenha a mesma efetivado o pagamento antes do corte e informado do 

pagamento a Concessionária para evitar o transtorno ocorrido. Desta feita, 

inexiste ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais. 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. Por fim, 

quanto ao pedido contraposto tem por requisito essencial que o pedido 

esteja fundado nos mesmos fatos que embasam o pedido originário. Não 

merece acolhimento o pedido contraposto, vez que no caso em tela, não 

encontra correspondência nos fatos narrados na exordial. O pleito 

indenizatório devera ser perseguido em ação própria e não em sede de 

pedido contraposto uma vez que as ofensas irrogadas não se fundam nos 

mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. III – Dispositivo. 

Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto formulados pela reclamada, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 

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 nº. 

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

de Direito. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

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

HARTMANN Juíz de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000641-48.2019.8.11.0090. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS BERGAMO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o 

entendimento do colega magistrado exarado ao ID. 25920404, que 

determinava, primeiro, a realização de perícia judicial para, depois, 

proceder com a citação da parte requerida para contestar a demanda, não 

coaduno com tal posicionamento, porquanto entendo que as ações 

previdenciárias deverão seguir o rito estabelecido na legislação 

processual vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura 

alegação de nulidade. Assim, REVOGO a decisão anterior e passo a 

analisar o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não 

são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir documento médico particular atestando sua 

enfermidade, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara 

a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

declaração do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura digital. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:
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LILIA CARRILHO DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000288-08.2019.8.11.0090. 

AUTOR(A): LILIA CARRILHO DE CASTRO SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em 

que pese o entendimento do colega magistrado exarado ao ID. 20117632, 

que determinava, primeiro, a realização de perícia judicial para, depois, 

proceder com a citação da parte requerida para contestar a demanda, não 

coaduno com esse entendimento, porquanto entendo que as ações 

previdenciárias deverão seguir o rito próprio estabelecido na legislação 

processual vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura 

alegação de nulidade. Assim, REVOGO a decisão anterior e passo a 

analisar o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não 

são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir documento médico particular atestando sua 

enfermidade, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara 

a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

declaração do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura digital. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000268-17.2019.8.11.0090. 

AUTOR(A): GILBERTO PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o 

entendimento do colega magistrado exarado ao ID. 19840633, que 

determinava, primeiro, a realização de perícia judicial para, depois, 

proceder com a citação da parte requerida para contestar a demanda, não 

coaduno com tal posicionamento, porquanto, entendo que as ações 

previdenciárias deverão seguir o rito estabelecido na legislação 

processual vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura 

alegação de nulidade. Assim, REVOGO a decisão anterior e passo a 

analisar o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não 

são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir documento médico particular atestando sua 

enfermidade, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara 

a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

declaração do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura digital. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000063-22.2018.8.11.0090. REQUERENTE: HUDIESLEN CAZARI DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

HUDIESLEN CAZARI DA SILVA em face de TELEFÔNICA S/A. Sustenta a 

parte autora que foi negativado no valor de R$103,96 (cento e três reais e 

noventa e seis centavos), contudo, não contratou os serviços e 

desconhece o débito. O pedido da parte autora não merece ser acolhido. É 

que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, 

nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração 

da conduta abusiva a responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré 

juntado aos autos extratos de telas com informações do contrato e faturas 

de utilização, é que restou demonstrada a relação jurídica entre as partes 

e que o débito é devido. 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. Em verdade, trata-se de lide altamente temerária, 

proposta por advogado patrocinador de dezenas, talvez centenas, de 

causas absolutamente idênticas no âmbito deste Juizado Especial, sendo 

na grande maioria delas reconhecida a existência de tentativa de fraude. 

O agir da parte autora e de seu patrono, ao tempo em que representa 

abuso do direito de ação, potencial infração disciplinar pela captação 

irregular de clientes e litigância de má-fé, aparenta a ocorrência de crimes 

de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, atentado contra 

serviço de utilidade pública e fraude processual, crimes que deverão ser 

investigados pelas autoridades naturalmente competentes. Em um país em 
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que população clama por mudanças éticas, causa espécie verificar o uso 

do Poder Judiciário visando a chancela de ilegalidades e atos criminosos. 

Tais práticas têm sido verificadas especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, onde o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em 

caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. Ora, a 

prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder 

Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a 

parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou 

serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o 

nome inserido no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação 

perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com 

os correspondentes pedidos de declaração de indébito e condenação por 

danos morais. Soma-se a este cenário a recente recomendação para o 

enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada do 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Por fim, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência de relação jurídica e 

dívida, cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. III – DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REVOGO a liminar 

deferida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e 

sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao 

pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU(UA) ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, 

da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, 

e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos 

transcritos, tudo sem prejuízo da multa por litigância de má-fé, na 

autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: “Art. 55. A sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. 

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 

I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a requerimento, 

o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser 

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da 

causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz 

condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa 

ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para lesar a parte 

contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, 

nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. 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.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. 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.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pela advogada da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pela Dra. Natalia Fernanda Moraes: 

Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova 

Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, 

Sorriso 50 e Água Boa 12, ações com potencial de ostentar petições 

iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de 

relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo; d) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 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 para que surtam seus efeitos legais a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Todavia, acrescento a fundamentação a 
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seguir: É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é 

sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de inúmeras 

faturas de consumo do ano de 2017 referente à conta 0310123106 do 

telefone (66) 9 9723-2425, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. 

os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro 

lado, vê-se que a presente demanda aparentemente se enquadra na 

hipótese delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro 

porque a advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes atua na Cidade de Alta 

Floresta, tendo escritório profissional na Rua A, nº 199, Sala D, Setor A. 

Segundo porque a referida advogada tem centenas de ações tramitando 

perante diversos Juizados Especiais deste Estado a saber com os 

seguintes quantitativos: Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã 

do Norte 15, Nova Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 

258, Sinop 03, Sorriso 50 e Água Boa 12, com potencial de ostentar 

petições iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito 

de relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo, nem 

mesmo de protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o 

serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja 

perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km 

(cinquenta quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Terceiro porque em 

outras ações em trâmite nesta Comarca, propostas pela referida 

advogada, reconheceu-se a má-fé da postulação com condenação 

EXCLUSIVAMENTE da parte autora por litigância de má-fé em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

também sobre o valor da causa, a exemplo dos Processos n.º 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0 ,  1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  e 

1000090-39.2017.8.11.0090, com decisões prolatadas em 21/08/2018, 

22/11/2018 e 23/11/2018. Quarto porque nas audiências de conciliação 

realizadas nos Processos n.º 1000073-66.2018.8.11.0090 (Num. 

14267817 - Pág. 1/2), 1000074-51.2018.8.11.0090 (Num. 14268778 - Pág. 

1/2), 1000075-36.2018.8.11.0090 (Num. 14269223 - Pág. 1/2) e 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2), assim como 

neste feito, os clientes da advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes 

ADMITIRAM a existência de relação jurídica com a parte ré, ao revés do 

que consta das petições iniciais, de que jamais teriam se utilizado dos 

serviços desta: Quinto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Nova Canaã do Norte, em data determinada, mas 

em padrão formulário e sem reconhecimento de firma, o que levanta 

dúvidas sobre o efetivo deslocamento da causídica da Comarca de Alta 

Floresta para Nova Canaã do Norte, ainda que haja proximidade, indício 

que é reforçado porque ela sequer compareceu à audiência de 

conciliação em todos os processos em que atua nesta Comarca de Nova 

Canaã do Norte, como se vê das atas dos autos n.º 

1 0 0 0 0 6 2 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 8 1 9 9 8  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 3 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 7 3 0 6 2  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 8 6 0  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 4 5 7  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 0 5 1 4  -  P á g .  1 ) , 

1000073-66 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14267817  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000074-51 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14268778  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000075-36 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14269223  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000076-21 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14027516  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2) e 

1000090-39.2017.8.11.0090 (Num. 12738551 - Pág. 1). Sexto porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes, a exemplo das ações acima 

mencionadas, sequer compareceu à audiência de conciliação deste 

processo, como se vê do Num. 14473062 - Pág. 1. Sétimo porque houve a 

propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia resolução 

administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, 

certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo de lastro 

probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Oitavo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, comprovada pela parte ré a 

contratação pela parte autora dos empréstimos bancários, o que 

confessada por esta (parte autora) na audiência de conciliação, o que em 

MANIFESTA CONTRADIÇÃO com o petitório inicial, emerge a má-fé por 

haver: a) pretensão contra fato incontroverso; b) alteração da verdade 

dos fatos; e c) uso do processo para conseguir objetivo ilegal, na dicção 

do art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, pelo que legítima a inscrição no 

cadastro de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar por aquela (parte ré). Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de 

Num. 13096848 - Pág. 2 e 9: “(...) O Autor tomou conhecimento que seu 

nome se encontra no rol de maus pagadores, cuja restrição de origem do 

Réu, entretanto, o Autor desconhece a dívida, pois jamais utilizou os 

serviços do Réu.” (sic), bem como do pedido do item c: “c) ao final seja a 

ação julgada totalmente procedente, anulando o negócio jurídico e 

declarando inexigível a dívida cobrada pelo Réu, com a devida retirada do 

nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar o 

Réu ao pagamento, a título de indenização por danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (sic), o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, atribuído em R$ 10.103,96 (dez mil, cento e três reais e 

noventa e seis centavos), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. Alfim, ressaltamos que casos ordinários 

são tratados ordinariamente, casos excepcionais são tratados 

excepcionalmente, em observância à máxima aristotélica e à coesão do 

ordenamento jurídico. Vale dizer, a parte autora ao fazer valer uma 
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inverdade arcará com todos os consectários legais de sua conduta, nada 

resvalando no advogado que contratou, como não poderia ser diferente. 

Porém, quando há indícios de captação de cliente e indução ou 

manutenção em erro da própria parte autora, a interpretação deve ser 

excepcional pela gravidade da conduta do profissional, o que requer a 

atuação excepcional para se reprimir o abuso. Não se olvida de que o 

advogado goza da garantia de, em caso de litigância de má-fé, ser 

processado em ação própria, o que a observar o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. 

O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 

advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 

ação própria.” Entanto, e como já dito, a incidência de tal norma deve se 

dar para os casos ordinários. Em casos excepcionais, como este, a 

tratativa deve ser outra. Primeiro porque se ilude a parte autora ao fazer 

crer ser abusivo e ilícito às empresas e aos fornecedores a inserção do 

nome dela em cadastro de inadimplentes sem ao menos se advertir das 

graves consequências a que sujeita ao se levar inverdades perante o 

Poder Judiciário. Segundo porque cultua valores antiéticos, influenciando 

negativamente pessoas humildes e de pouco conhecimento, corruptelas 

que vão se disseminando no espectro social e ganham dimensão nacional 

pelo efeito contágio (teoria do condicionamento operante), como é o caso 

da indústria do dano moral (quando a pessoa percebe o familiar, o vizinho, 

o amigo obtendo este tipo de vantagem, ela naturalmente adere à conduta 

pelo aprendizado por associação, principalmente em tempos de crise 

econômica com desemprego na casa dos 13,1% a 11,9%, ocupando o 

Brasil a 10ª posição do ranking dos países mais desiguais, não obstante 

seja a 9ª economia do mundo, segundo dados de 2017 da Organização 

das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional). Terceiro porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam. Quarto porque induz a erro o magistrado e 

utiliza a chancela do Poder Judiciário para a prática de atos criminosos. 

Quinto porque as partes autoras, pessoas humildes que são, além de 

possivelmente vítimas de estelionato, acabam ainda condenadas por 

litigância de má-fé, custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Sexto, e talvez o mais importante, porque as ações 

fraudulentas são arquitetadas pelos advogados por iniciativa exclusiva, as 

quais, embora intentadas em nome da parte autora, mascaram, em 

verdade, um pedido que na verdade são deles, advogados. Acredita-se 

fielmente que a OAB/MT defenda a atuação proba, legítima e ética por 

parte de seus filiados, lembrando da nocividade das fraudes que são 

intentadas em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a prejudicar 

sobretudo a população e a própria classe da advocacia, que se depara 

com uma avalanche de ações inidôneas sendo julgadas em detrimento das 

legítimas. Daí porque a multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, 

não sendo justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal 

condenação, na autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício 

ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-22.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

HUDIESLEN CAZARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000063-22.2018.8.11.0090. REQUERENTE: HUDIESLEN CAZARI DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

HUDIESLEN CAZARI DA SILVA em face de TELEFÔNICA S/A. Sustenta a 

parte autora que foi negativado no valor de R$103,96 (cento e três reais e 

noventa e seis centavos), contudo, não contratou os serviços e 

desconhece o débito. O pedido da parte autora não merece ser acolhido. É 

que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, 

nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração 

da conduta abusiva a responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré 

juntado aos autos extratos de telas com informações do contrato e faturas 

de utilização, é que restou demonstrada a relação jurídica entre as partes 

e que o débito é devido. 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. Em verdade, trata-se de lide altamente temerária, 

proposta por advogado patrocinador de dezenas, talvez centenas, de 

causas absolutamente idênticas no âmbito deste Juizado Especial, sendo 

na grande maioria delas reconhecida a existência de tentativa de fraude. 

O agir da parte autora e de seu patrono, ao tempo em que representa 

abuso do direito de ação, potencial infração disciplinar pela captação 

irregular de clientes e litigância de má-fé, aparenta a ocorrência de crimes 

de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, atentado contra 

serviço de utilidade pública e fraude processual, crimes que deverão ser 

investigados pelas autoridades naturalmente competentes. Em um país em 

que população clama por mudanças éticas, causa espécie verificar o uso 

do Poder Judiciário visando a chancela de ilegalidades e atos criminosos. 

Tais práticas têm sido verificadas especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, onde o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em 

caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. Ora, a 

prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder 

Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a 

parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou 

serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o 

nome inserido no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação 

perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com 

os correspondentes pedidos de declaração de indébito e condenação por 

danos morais. Soma-se a este cenário a recente recomendação para o 

enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada do 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Por fim, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência de relação jurídica e 

dívida, cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. III – DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REVOGO a liminar 

deferida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e 
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sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao 

pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU(UA) ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, 

da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, 

e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos 

transcritos, tudo sem prejuízo da multa por litigância de má-fé, na 

autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: “Art. 55. A sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. 

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 

I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a requerimento, 

o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser 

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da 

causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz 

condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa 

ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para lesar a parte 

contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, 

nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. 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.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. 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.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pela advogada da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pela Dra. Natalia Fernanda Moraes: 

Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova 

Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, 

Sorriso 50 e Água Boa 12, ações com potencial de ostentar petições 

iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de 

relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo; d) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 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 para que surtam seus efeitos legais a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Todavia, acrescento a fundamentação a 

seguir: É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é 

sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de inúmeras 

faturas de consumo do ano de 2017 referente à conta 0310123106 do 

telefone (66) 9 9723-2425, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. 

os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 
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29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro 

lado, vê-se que a presente demanda aparentemente se enquadra na 

hipótese delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro 

porque a advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes atua na Cidade de Alta 

Floresta, tendo escritório profissional na Rua A, nº 199, Sala D, Setor A. 

Segundo porque a referida advogada tem centenas de ações tramitando 

perante diversos Juizados Especiais deste Estado a saber com os 

seguintes quantitativos: Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã 

do Norte 15, Nova Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 

258, Sinop 03, Sorriso 50 e Água Boa 12, com potencial de ostentar 

petições iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito 

de relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo, nem 

mesmo de protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o 

serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja 

perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km 

(cinquenta quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Terceiro porque em 

outras ações em trâmite nesta Comarca, propostas pela referida 

advogada, reconheceu-se a má-fé da postulação com condenação 

EXCLUSIVAMENTE da parte autora por litigância de má-fé em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

também sobre o valor da causa, a exemplo dos Processos n.º 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0 ,  1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  e 

1000090-39.2017.8.11.0090, com decisões prolatadas em 21/08/2018, 

22/11/2018 e 23/11/2018. Quarto porque nas audiências de conciliação 

realizadas nos Processos n.º 1000073-66.2018.8.11.0090 (Num. 

14267817 - Pág. 1/2), 1000074-51.2018.8.11.0090 (Num. 14268778 - Pág. 

1/2), 1000075-36.2018.8.11.0090 (Num. 14269223 - Pág. 1/2) e 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2), assim como 

neste feito, os clientes da advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes 

ADMITIRAM a existência de relação jurídica com a parte ré, ao revés do 

que consta das petições iniciais, de que jamais teriam se utilizado dos 

serviços desta: Quinto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Nova Canaã do Norte, em data determinada, mas 

em padrão formulário e sem reconhecimento de firma, o que levanta 

dúvidas sobre o efetivo deslocamento da causídica da Comarca de Alta 

Floresta para Nova Canaã do Norte, ainda que haja proximidade, indício 

que é reforçado porque ela sequer compareceu à audiência de 

conciliação em todos os processos em que atua nesta Comarca de Nova 

Canaã do Norte, como se vê das atas dos autos n.º 

1 0 0 0 0 6 2 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 8 1 9 9 8  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 3 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 7 3 0 6 2  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 8 6 0  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 4 5 7  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 0 5 1 4  -  P á g .  1 ) , 

1000073-66 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14267817  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000074-51 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14268778  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000075-36 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14269223  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000076-21 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14027516  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2) e 

1000090-39.2017.8.11.0090 (Num. 12738551 - Pág. 1). Sexto porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes, a exemplo das ações acima 

mencionadas, sequer compareceu à audiência de conciliação deste 

processo, como se vê do Num. 14473062 - Pág. 1. Sétimo porque houve a 

propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia resolução 

administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, 

certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo de lastro 

probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Oitavo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, comprovada pela parte ré a 

contratação pela parte autora dos empréstimos bancários, o que 

confessada por esta (parte autora) na audiência de conciliação, o que em 

MANIFESTA CONTRADIÇÃO com o petitório inicial, emerge a má-fé por 

haver: a) pretensão contra fato incontroverso; b) alteração da verdade 

dos fatos; e c) uso do processo para conseguir objetivo ilegal, na dicção 

do art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, pelo que legítima a inscrição no 

cadastro de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar por aquela (parte ré). Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de 

Num. 13096848 - Pág. 2 e 9: “(...) O Autor tomou conhecimento que seu 

nome se encontra no rol de maus pagadores, cuja restrição de origem do 

Réu, entretanto, o Autor desconhece a dívida, pois jamais utilizou os 

serviços do Réu.” (sic), bem como do pedido do item c: “c) ao final seja a 

ação julgada totalmente procedente, anulando o negócio jurídico e 

declarando inexigível a dívida cobrada pelo Réu, com a devida retirada do 

nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar o 

Réu ao pagamento, a título de indenização por danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (sic), o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, atribuído em R$ 10.103,96 (dez mil, cento e três reais e 

noventa e seis centavos), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. Alfim, ressaltamos que casos ordinários 

são tratados ordinariamente, casos excepcionais são tratados 

excepcionalmente, em observância à máxima aristotélica e à coesão do 

ordenamento jurídico. Vale dizer, a parte autora ao fazer valer uma 

inverdade arcará com todos os consectários legais de sua conduta, nada 

resvalando no advogado que contratou, como não poderia ser diferente. 

Porém, quando há indícios de captação de cliente e indução ou 

manutenção em erro da própria parte autora, a interpretação deve ser 

excepcional pela gravidade da conduta do profissional, o que requer a 

atuação excepcional para se reprimir o abuso. Não se olvida de que o 

advogado goza da garantia de, em caso de litigância de má-fé, ser 

processado em ação própria, o que a observar o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. 

O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 

advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 

ação própria.” Entanto, e como já dito, a incidência de tal norma deve se 

dar para os casos ordinários. Em casos excepcionais, como este, a 

tratativa deve ser outra. Primeiro porque se ilude a parte autora ao fazer 

crer ser abusivo e ilícito às empresas e aos fornecedores a inserção do 

nome dela em cadastro de inadimplentes sem ao menos se advertir das 

graves consequências a que sujeita ao se levar inverdades perante o 

Poder Judiciário. Segundo porque cultua valores antiéticos, influenciando 

negativamente pessoas humildes e de pouco conhecimento, corruptelas 

que vão se disseminando no espectro social e ganham dimensão nacional 

pelo efeito contágio (teoria do condicionamento operante), como é o caso 

da indústria do dano moral (quando a pessoa percebe o familiar, o vizinho, 

o amigo obtendo este tipo de vantagem, ela naturalmente adere à conduta 

pelo aprendizado por associação, principalmente em tempos de crise 

econômica com desemprego na casa dos 13,1% a 11,9%, ocupando o 

Brasil a 10ª posição do ranking dos países mais desiguais, não obstante 

seja a 9ª economia do mundo, segundo dados de 2017 da Organização 

das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional). Terceiro porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam. Quarto porque induz a erro o magistrado e 

utiliza a chancela do Poder Judiciário para a prática de atos criminosos. 

Quinto porque as partes autoras, pessoas humildes que são, além de 

possivelmente vítimas de estelionato, acabam ainda condenadas por 

litigância de má-fé, custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Sexto, e talvez o mais importante, porque as ações 

fraudulentas são arquitetadas pelos advogados por iniciativa exclusiva, as 
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quais, embora intentadas em nome da parte autora, mascaram, em 

verdade, um pedido que na verdade são deles, advogados. Acredita-se 

fielmente que a OAB/MT defenda a atuação proba, legítima e ética por 

parte de seus filiados, lembrando da nocividade das fraudes que são 

intentadas em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a prejudicar 

sobretudo a população e a própria classe da advocacia, que se depara 

com uma avalanche de ações inidôneas sendo julgadas em detrimento das 

legítimas. Daí porque a multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, 

não sendo justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal 

condenação, na autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício 

ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-59.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000067-59.2018.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA VERONICA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Incompetência do juízo estadual em razão de 

contrato com o FIES. Deixo de acolher a preliminar suscitada pela parte 

requerida, vez que o objeto da lide não é o contrato com o FIES, que a 

parte autora não nega, mas, sim, a retenção de 100% dos seus proventos 

pelo requerido em virtude deste contrato. II.2 - Do mérito Estão presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Ilegalidade de Retenção do Salário proposta por MARIA 

VERÔNICA RODRIGUES em face de BANCO DO BRASIL S.A, em que alega 

que possui um contrato com o FIES, contudo, assumiu um cargo público e 

seu salário é recebido neste conta, ao que o requerido vem descontando 

100% da sua remuneração em virtude do contrato com o FIES. Os pedidos 

formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. Isso porque a 

parte autora informa que tentou negociar os débitos por diversas vezes 

com a parte requerida, sem sucesso. E, de forma arbitrária este vem 

descontando todos o seu salário para pagamento do FIES, sem sua 

autorização. A requerida não apresentou qualquer documentação que 

pudesse justificar as irregularidades relatadas, não se desincumbindo de 

seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, II, do CPC. Ao 

revés, a contestação foi apresentada de forma genérica, carecendo de 

documentos que comprove a autorização da parte autora para desconto 

do FIES em seus proventos, ao que, nem mesmo o contrato da mesma com 

FIES foi juntado em sua integralidade. Sendo incontroversa a relação de 

consumo, cabia à empresa reclamada a prova de que a prestação do 

serviço contratado foi feita regularmente. Por fim, verifico a hipótese de 

dano moral indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram 

efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, o 

consumidor viu-se obrigado, a se valor do poder judiciário para ver seu 

direito resguardado, fator de perda do tempo livre, gerador de transtornos 

em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, 

assim, o dever de indenizar. Na análise do quantum indenizatório, a título 

de dano moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, observam-se os critérios 

elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes para 

aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

269, I, do CPC, para o fim de: RATIFICAR a liminar deferira e DETERMINAR 

ao BANCO DO BRASIL S.A. a LIBERAÇÃO, no prazo de 48H (quarenta e 

oito horas), dos proventos depositados e bloqueados na conta salário da 

parte autora mantida com a parte ré nº 4968-1, agência 1180-0, 

ABSTENDO-SE de novos bloqueios, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. CONDENAR a 

empresa reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao 

reclamante, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Indeferido o pedido de gratuidade judiciária, 

consoante fundamentação acima, mas sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei 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, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Todavia, acrescento na fundamentação que a conta encerrada 

(conta 8.966-4, agência 4993) em nome da parte autora que menciona a 

parte ré no Num. 14101370 - Pág. 1/2 não se refere à conta em que 

efetivado o bloqueio do salário (conta 49608-1, agência 1180-0). 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando 

Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-23.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO VIEIRA (REQUERENTE)

SILVANO VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010057-23.2016.8.11.0090. REQUERENTE: SILVANO VIEIRA - ME, 

SILVANO VIEIRA REQUERIDO: OI S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO 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 art. 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

SILVANO VIEIRA em face de OI S/A. Sustenta a parte autora que possuía 

uma linha telefônica de nº 66 -3531-8395, contrato nº5048567966 e que 

realizou os pagamentos até 14/01/2014, contudo, posteriormente foi 

inscrito indevidamente por um débito de 14/12/2014 que desconhece. O 

pedido da parte autora não merece ser acolhido. É que o demandante não 

se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, 

I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré juntado as telas sistêmicas 

com informações da utilização do serviço e a parte autora não 

comprovado a quitação dos débitos e o pedido de cancelamento do 

serviço é que a improcedência da demanda se impõe. 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 
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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. III – DISPOSITIVO 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, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Todavia, 

acrescento à fundamentação que os comprovantes de pagamento 

acostados no Num. 5945139 - Pág. 1/2 referem-se aos vencimentos 

14/08/2013, 14/09/2013, 04/12/2013, 14/12/2013, 09/12/2013 e 

14/01/2014, sendo que as negativações referem-se a vencimentos 

diversos, de 27/03/2015 e 04/05/2014, conforme consulta de balcão 

acostado pela própria parte autora no Num. 5945165 - Pág. 1. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-23.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO VIEIRA (REQUERENTE)

SILVANO VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010057-23.2016.8.11.0090. REQUERENTE: SILVANO VIEIRA - ME, 

SILVANO VIEIRA REQUERIDO: OI S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO 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 art. 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

SILVANO VIEIRA em face de OI S/A. Sustenta a parte autora que possuía 

uma linha telefônica de nº 66 -3531-8395, contrato nº5048567966 e que 

realizou os pagamentos até 14/01/2014, contudo, posteriormente foi 

inscrito indevidamente por um débito de 14/12/2014 que desconhece. O 

pedido da parte autora não merece ser acolhido. É que o demandante não 

se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, 

I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré juntado as telas sistêmicas 

com informações da utilização do serviço e a parte autora não 

comprovado a quitação dos débitos e o pedido de cancelamento do 

serviço é que a improcedência da demanda se impõe. 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. III – DISPOSITIVO 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, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Todavia, 

acrescento à fundamentação que os comprovantes de pagamento 

acostados no Num. 5945139 - Pág. 1/2 referem-se aos vencimentos 

14/08/2013, 14/09/2013, 04/12/2013, 14/12/2013, 09/12/2013 e 

14/01/2014, sendo que as negativações referem-se a vencimentos 

diversos, de 27/03/2015 e 04/05/2014, conforme consulta de balcão 

acostado pela própria parte autora no Num. 5945165 - Pág. 1. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010227-92.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DA SILVA PAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010227-92.2016.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MARIA MADALENA DA SILVA PAES Vistos. INDEFIRO o 

pedido de Num. 11397678 - Págs. 1/2, eis que, nos termos do art. 18, § 2º, 

da Lei 9.099/95, não é possível a citação por edital no âmbito dos juizados 

especiais. Assim, intime-se, uma vez mais, a parte exequente para que 

informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atual da parte 

executada, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 4 de abril de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-56.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LESSANDRA MALHEIROS BARRETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000106-56.2018.8.11.0090 REQUERENTE: GUEDES & MORAES LTDA - 

ME REQUERIDO: LESSANDRA MALHEIROS BARRETO Vistos. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 4 de abril de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-25.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DAYANE CARRARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010225-25.2016.8.11.0090 REQUERENTE: VANDERLEI NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: MICHELLE DAYANE CARRARO Vistos. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, venham-me conclusos. Cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 4 de abril de 2019.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000198-60.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos.... Após a análise da Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se que a petição inicial não atendeu aos requisitos elencados 

nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. É que não foram 

identificadas, em meio aos documentos juntados, as guias comprobatórias 

do recolhimento das custas iniciais. Assim, não há comprovação da 

emissão de Guias, tampouco comprovantes de pagamento, sendo estes 

imprescindíveis para o processamento da demanda. Vinculado a isso, 

discorda-se do valor “da causa” atribuído pela parte-autora. Como a 

narrativa sinaliza a discussão de R$500.000,00 (valor da parcela 

supostamente não paga), este é o conteúdo patrimonial em discussão. Por 

isso, com fundamento no art. 292, §3º, do CPC, CORRIGE-SE o valor da 

causa, FIXANDO-O em R$500.000,00. Desta forma, a petição inicial 

merece emenda. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, à 

SECRETARIA para: 1. ANOTAR (se possível) o novo valor da causa ora 

fixado; 2. INTIMAR a parte-autora, via DJe , para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: a. Levando em conta o novo 

valor da causa, EMITIR a Guia de custas de distribuição e pagá-la, 

juntando-a com o respectivo comprovante. Frisa-se a necessidade de 

atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000832-90.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA RENATA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN LUCAS ALMEIDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico o decurso de prazo 

para manifestação do Requerido, apesar de devidamente citado. 

Impulsiono os autos para manifestação da parte Autora, para requerer o 

que entender de direito. NOVA MONTE VERDE, 30 de março de 2020. 

JAQUELINE ROMEIRA PACHECO SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 TELEFONE: (66) 35971691

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

Processo Número: 1000867-50.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... Tendo em vista a manifestação da parte-autora, CANCELA-SE a 

audiência de conciliação designada para o dia 03.03.2020, às 11h30min, 

considerando a impossibilidade, pelo menos momentânea, de seu 

comparecimento no ato. Ademais, aproveita-se o presente despacho para 

corrigir a decisão anterior, tendo em vista que a parte-requerida é maior 

capaz, sendo desnecessário, portanto, ser representada por sua 

genitora. Não obstante, deve ficar consignado que a audiência de 

conciliação pode ser designada a qualquer tempo, desde que peticionado 

por alguma das partes. Com o cancelamento da audiência, deve o 

processo seguir. Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-autora para ciência; 2. INTIMAR a parte-requerida para ciência (já 

citada), bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta, inclusive contestação; 3. Na hipótese de a contestação 

apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, 

VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação no prazo legal ou, se 

for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; 4. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-12.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que proceda ao recolhimento da 1ª parcela relativa as custas, cuja data de 

vencimento está prevista para 11/05/2020. SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, 

NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000860-58.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ANGELICA MASTELARO PRIVIATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO OAB - SP55388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO FERREIRA DOS SANTOS ZANOLLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. É que não se encontrou 

comprovação de que houve trânsito em julgado para o requerido no 

“processo principal”, o que impossibilitaria o recebimento do cumprimento 

de sentença. Por isso, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. INDICAR ou TRAZER 

documento que comprove que houve trânsito em julgado para o requerido 

no “processo principal”. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 

321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000148-34.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M A SANCHES JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE SOUZA FABRICIO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial, verifica-se que há pleito específico visando à 

concessão de “justiça gratuita” e, em caso negativo, pelo pagamento das 

custas ao final do processo. Sobre a concessão de “justiça gratuita”, 

citam-se duas normas do CPC: 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 
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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. [...] O CPC, somando-se ao que restou 

da Lei 1.060/50, materializa previsão constitucional sobre o tema (art. 5º, 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos). A leitura que se faz das normas 

mencionadas leva à conclusão, após interpretação, de que a presunção a 

que se refere o §3º do art. 99 não afasta a possibilidade de indeferimento 

do pleito feito por “pessoa natural”. Comumente se fala que é uma 

presunção “relativa” ou “iuris tantum”. Pelo que consta nos autos, a 

parte-autora se trata de Pessoa Jurídica, todavia, não veio aos autos 

nenhuma prova acerca da alegada situação excepcional a justificar 

eventual concessão da “justiça gratuita”. Deste modo, não há como 

evidenciar, ainda que minimamente, a situação financeira da parte-autora. 

Por isso, paira sobre tal pessoa a indicação de que não é 

“economicamente hipossuficiente”, expressão esta última que revela 

valoração de juízo de comparação em duplo sentido: 1) não aparenta ser 

hipossuficiente em relação àquele que tem parcas condições financeiras; 

2) não aparenta ser incapaz de recolher as custas específicas, 

vinculadas ao caso concreto. Assim, com a devida vênia ao quanto 

pleiteado, o caso é de IMPOSSIBILIDADE, pelo menos neste momento e a 

partir dos elementos documentais e argumentativos trazidos, DE 

CONCEDER A ESPECÍFICA TUTELA DE “GRATUIDADE”. Quanto a 

possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, esta tem 

por objetivo permitir o livre acesso à Justiça (garantia prevista no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal), contudo, por estar vinculada à 

hipossuficiência momentânea, deve ser comprovada a impossibilidade da 

parte de, desde já, recolher as custas do processo. Todavia, conforme já 

mencionado, não veio aos autos prova acerca da alegada situação 

excepcional a justificar eventual concessão. Deste modo, não há como 

evidenciar, ainda que minimamente, a situação financeira da parte-autora. 

Nesse sentido, julgamento da Terceira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO – 

CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – PAGAMENTO AO FINAL – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura 

cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é 

desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos 

autos para formar o livre convencimento motivado do juiz. A Resolução 

497 da CODEFAT tratou de refinanciamento de dívidas referentes ao 

custeio agrícola das safras 2004/2005 e 2005/2006, mediante habilitação 

dos devedores nas agências bancárias. Se os juros remuneratórios foram 

fixados em valor inferior a 12% (doze por cento) ao ano, não há o que se 

falar em abusividade. O pagamento das custas somente ao final do 

processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a 

taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, 

ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que 

impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente. (Ap 56251/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017) Desse modo, ante a 

ausência de comprovação de necessidade do pagamento das custas ao 

final do processo, seu indeferimento seria medida imperativa, contudo, 

antes de indeferir o pleito, forte no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil, possibilitar-se-á à parte autora a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos para concessão do pedido. Portanto, com fundamento nos 

arts. 99, §2º e 321, ambos do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo: 1. APRESENTAR documentos visando a “comprovar” o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da “gratuidade 

judiciária”; 2. Alternativamente, APRESENTAR documentos visando a 

“comprovar” o preenchimento dos pressupostos para a concessão de 

"pagamento de custas ao final". Não juntando, deve-se providenciar o 

recolhimento de custas e demais pertinentes à espécie; Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-35.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA ARMI TEIXEIRA (EXECUTADO)

JOCIMAR ARMI TEIXEIRA (EXECUTADO)

ISAIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

LEONARDO BACCARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de petição intitulada “Execução de título extrajudicial” 

ajuizada por Banco do Brasil S.A contra Leonardo Baccarin, Jocimar Armi 

Teixeira, Isaias Teixeira e Cleisa Armi Teixeira. Com a Inicial, documentos. 

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que foram cumpridas as formalidades 

impostas pelos artigos 319, 320 e 798, do Código de Processo Civil, 

estando, ainda, a Cédula Rural Pignoratícia, ora executada, de acordo com 

os requisitos previstos no artigo 14, do Decreto-Lei nº. 167/1967, quais 

sejam: I - Denominação "Cédula Rural Pignoratícia". II - Data e condições de 

pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de 

vencimento, acrescentar: "nos termos da cláusula Forma de Pagamento 

abaixo" ou "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". III - 

Nome do credor e a cláusula à ordem. IV - Valor do crédito deferido, 

lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista 

a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização. V 

- Descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão pela 

espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção, se for o 

caso, além do local ou depósito em que os mesmos bens se encontrarem. 

VI - Taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscalização, se houver, e o 

tempo de seu pagamento. VII - Praça do pagamento. VIII - Data e lugar da 

emissão. IX - assinatura do emitente ou de representante com poderes 

especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que 

garantida a identificação inequívoca de seu signatário. (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 897, de 2019) Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, RECEBE-SE a petição inicial. 

Ressalta-se que a Cédula Rural Pignoratícia não se sujeita à disciplina do 

artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, 

portando, a assinatura de duas testemunhas para sua constituição. Neste 

sentido, a Egrégia Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ASSINATURAS DE DUAS 

TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A 

assinatura de duas testemunhas na cédula rural pignoratícia é requisito 

dispensável para ser considerada como título executivo hábil a aparelhar a 

ação executória, pois não previsto no artigo 14 do Decreto-Lei nº 167/67. 

(AI 7007/2009, DES. EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/04/2009, Publicado no DJE 

12/05/2009). Quanto à necessidade ou não do reconhecimento de firma 

nas Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia, cabe lembrar que este título é 

emitido para agilizar a concessão do crédito e a circulação de riquezas, 

portanto, sua formalização não é burocrática. Em outras palavras, basta 

que a cártula satisfaça os requisitos específicos estabelecidos no 

Decreto-Lei nº. 167/1967, para que seja considerada título executivo. Pelo 

exposto, à SECRETARIA para: 1. CITAR a parte-executada para, no prazo 

de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

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

cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC); Por força do art. 

829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como mandado de 

penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se manifestar a 

parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após isso, diga a 

parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa 

particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso requerido pela 

parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 828 

do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça arrestar 

“tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 do CPC), 

procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a 

parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado poderá 

oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). Salienta-se que 
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os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do 

CPC. 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, consoante art. 916 do CPC. No caso de integral pagamento no prazo 

de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000229-80.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONCURSOS (IMPETRADO)

ASSESSOR PEDAGÓGICO DA SEDUC DE NOVA MONTE VERDE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Vania Aparecida Taucher Cassarotti contra ato supostamente ilegal e 

abusivo praticado, em tese, pela Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso – SEDUC (Unidade de Concursos da UNID. ESTRAT. 

POLITICA GESTAO PESSOAS) e pela Assessoria Pedagógica da SEDUC 

de Nova Monte Verde. Com a Inicial, documentos. II FUNDAMENTAÇÃO 

Verifica-se que a parte-autora impetrou o presente Mandado de 

Segurança contra ato praticado pela Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso – SEDUC (Unidade de Concursos da UNID. ESTRAT. 

POLITICA GESTAO PESSOAS) perante este Juízo. Embora na Inicial não se 

indique ato imediato do Secretário, consta que um dos pleitos (inclusive em 

sede de tutela antecipada) é que a autoridade coatora informe o seguinte: 

E - Há previsão para a convocação da Sra. Vania para o cargo de 

professora do ensino básico no município de Nova Monte Verde? 

Encontrou-se em tramitação no 2º Grau do TJMT o MS de Processo de nº 

1014277-60.2019.8.11.0000. Dos pedidos, extraem-se: i - a concessão de 

liminar inaudita altera pars para que se determine, de maneira imediata, a 

nomeação da Sra. Vânia ao cargo de professora da Escola Estadual 

Monte Verde, já que houve uma remoção do Sra. Cesar Cordioli de seu 

cargo; ii - subsidiariamente, a concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar para que se determine, de maneira imediata, a nomeação da Sra. 

Vânia ao cargo de professora da Escola Estadual Machado de Assis, no 

distrito de São José do Apuy; iii - subsidiariamente, que se garanta a 

existência de pelo menos uma vaga no município de Nova Monte Verde, 

para o cargo de professor de educação básica/pedagogia, até o 

julgamento do presente Mandado de Segurança. Vê-se que a própria 

impetrante vincula a Secretaria (e o Chefe do Executivo) como os 

responsáveis pela definição de nomeação da impetrante. Valendo-se 

deste mesmo raciocínio, tem-se que cabe ao Secretário (ou ao Chefe do 

Executivo, conforme for) a definição acerca da “previsão para a 

convocação da Sra. Vania para o cargo de professora do ensino básico 

no município de Nova Monte Verde”, exatamente um dos pedidos neste 

MS. Portanto, o que se tem é ato da Secretaria (indicada na Inicial) a ser 

realizado pelo Secretário. Sobre o ponto, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso extrai-se: Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de 

Justiça: I – processar e julgar, originariamente: [...] g) o mandado de 

segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...] 

Especificando ainda mais o assunto, no Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso encontra-se o seguinte: Art. 17-B – Às Turmas de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I – 

Processar e julgar: [...] b) os mandados de segurança singular e coletivo e 

o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do 

Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da 

Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; [...] Vê-se, 

portanto, que a competência para julgar mandado de segurança contra ato 

de Secretário de Estado se vincula ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

mais especificamente à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo. Fundamental sublinhar o disposto no art. 64, §1º, do 

CPC: 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. [...] Tratando-se de competência absoluta (pois em razão da 

pessoa), de rigor ser declarada de ofício. III DA CONCLUSÃO Ante o 

exposto, DECLINA-SE da competência para o processamento e julgamento 

da presente demanda. Por consequência, DETERMINA-SE a remessa dos 

autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

com as baixas e comunicações devidas. Publicar. Intimar. Cumprir.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 06/2020 completo, que torna público o Gabarito Definitivo 

referente o Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários 

na Comarca de Nova Ubiratã/MT, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000090-80.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ANTONIO CENEDESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000090-80.2020.8.11.0107. REQUERENTE: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

REQUERIDO: CLOVIS ANTONIO CENEDESE Vistos. 1. do pedido de 

reconsideração Sem delongas, a impugnação de decisões judiciais deve 

ser formulada pela via recursal adequada, não existindo no ordenamento 

jurídico a figura do pedido de reconsideração, razão pela qual mantenho a 

decisão liminar que condicionou sua eficácia ao oferecimento de caução, 

pelos seus próprios fundamentos. 2. do pedido de conversão Ao 

prosseguimento do feito, DEFIRO o pedido de conversão da medida 

cautelar de arresto para AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA 

INCERTA. Retifiquem-se o registro e autuação junto ao Sistema PJE. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar a 

quantia de 13.011,15 sacas (equivalente a 780.669 quilogramas) de soja 

em grãos, da safra 19/20, nos termos dos artigos 806/813 do NCPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao 

valor da causa. Se o executado entregar a coisa, lavre-se o termo 

respectivo e intime-se a parte exequente para manifestação a respeito da 

aceitação e interesse no prosseguimento da execução. Decorrido o prazo 

e não havendo adimplemento da obrigação, proceda de imediato a busca e 

apreensão da coisa indicada, na forma do art. 806, § 2º, do NCPC, c.c. art. 

813 do mesmo diploma legal. Conste do mandado que a parte executada 

poderá opor embargos, no prazo de 15 dias, consoante regras dos artigos 

914/920 do NCPC. Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no 
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artigo 85, § 1º e 827, do Código de Processo Civil. Se requerido, proceda a 

Secretaria do Juízo 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. Int. Cumpra-se com 

urgência. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-04.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA PREBITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000011-04.2020.8.11.0107. REQUERENTE: CAROLINE DE OLIVEIRA 

PREBITZ REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

VISTOS INTIME-SE a parte autora para apresentação de impugnação à 

contestação, no prazo legal. Após, venham conclusos. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-87.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010028-87.2014.8.11.0107. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LEANDRO VIEIRA DA SILVA VISTOS. Trata-se de feito 

em fase de cumprimento de sentença. O executado foi pessoalmente 

citado na fase de conhecimento em Id 5670761 e também foi pessoalmente 

intimado da r. sentença de mérito em Id 5670807. Posteriormente, alterou 

domicílio sem prévia comunicação ao Juízo, conforme se vê das certidões 

de Ids 15612128 e 16336017. Assim, na forma do art. 19, § 2º, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 513, § 3º, do CPC, reputo intimado o devedor quanto ao 

cumprimento de sentença. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para 

pagamento e, após, intime-se a parte exequente para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-25.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000180-25.2019.8.11.0107. REQUERENTE: MARIA EVA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S/A, VISTOS. Considerando a 

apresentação de contestação, determino a abertura de vista à parte 

autora para réplica. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-91.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LEOCADIO ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, devendo informar 

endereço atual do reclamado, no prazo de 05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-73.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010005-73.2016.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: JOSIVAN SILVA SANTOS VISTOS. Trata-se 

de feito em fase de “cumprimento de sentença”, razão pela qual determino 

a alteração da classe processual junto ao Sistema PJE. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifica-se que a tentativa de penhora de bens da 

parte executada restou infrutífera. Nesse passo, dispõe o artigo 53, § 4º, 

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”. Vale lembrar, ademais, que, nos termos do art. 51, 

§ 1º, da Lei 9.099/95, “a extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010074-42.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA LIBERALESSO FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAIR VANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010074-42.2015.8.11.0107. EXEQUENTE: ELSA MARIA LIBERALESSO 

FERRARI EXECUTADO: ADEMAIR VANI VISTOS. Compulsando os autos, 

verifica-se que a tentativa de penhora de valores da parte executada 

restou infrutífera. Ademais, quanto aos veículos constritos nos autos, a 

exequente não manifestou interesse em alienação judicial ou adjudicação, 

estando o feito completamente paralisado à espera de bens passíveis de 

penhora. Nesse passo, dispõe o artigo 53, § 4º, 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”. Vale 

lembrar, ademais, que, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95, “a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes”. Ante o exposto, julgo extinto o processo, 

com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem custas. Sem 

honorários. Determino o levantamento da penhora, apreensão e remoção 

realizadas em Id 5672208 e Id 5672227. Determino, ainda, a retirada das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 156 de 443



restrições junto ao RENAJUD. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-40.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000470-40.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ANA FERREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Ana Ferreira dos Santos, alegando omissão 

quanto à apreciação do pedido de gratuidade judiciária e obscuridade 

quanto à matéria de mérito. Sem delongas, assiste razão parcial à 

embargante. De fato, não houve apreciação do pedido de Justiça Gratuita 

na sentença prolatada, cujo exame é necessário, principalmente para fins 

recursais. Com efeito, os documentos apresentados nos autos evidenciam 

que a autora/embargante se trata de pessoa economicamente 

hipossuficiente, de modo que eventual recolhimento de custas implicaria 

em prejuízo ao próprio sustento, razão pela qual faz sim jus aos benefícios 

da gratuidade judiciária. De outra banda, quanto à alegada obscuridade da 

sentença acerca do débito mencionado, não se verifica qualquer vício, 

estando a decisão atacada clara quanto à sua fundamentação. O que a 

parte pretende, em verdade, é a própria reforma do julgado, o que só se 

admite pela via recursal adequada. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração, por serem tempestivos, e dou provimento parcial 

tão somente para conceder a Justiça Gratuita à autora. Prossiga-se o feito 

em seus ulteriores termos. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-85.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARY MORAES BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000161-85.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): ARY MORAES BONFIM REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Malgrado tenha a parte requerida pleiteado os benefícios 

da assistência judiciária, é possível perceber que não foram apresentados 

os documentos hábeis à comprovar o preenchimento dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade requestada. Com efeito, juntou a 

requerida apenas o documento de id. 30784354, o qual não é elemento 

que, por si só, assegure ao juízo sua hipossuficiência financeira. Assim, 

nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos, 

ou, apresente o comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de 

março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-33.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000061-33.2020.8.11.0106. AUTOR: 

MARIA DA LUZ LOPES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Considerando a Portaria-Conjunta 247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, 

emitidas visando o combate à disseminação ao Corona vírus (CONVID19), 

estabeleceu-se o regime obrigatório de teletrabalho, de período 

compreendido entre 20.03.2020 à 20.04.2020, torna-se inviável a 

designação de audiência em comento, destacando ainda, a Resolução n° 

313/19 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que estendeu a suspensão 

dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020. Diante deste 

cenário, temos que, por hora, torna-se inviável a designação de 

audiências, ao menos até a regularização da pauta de audiências. Neste 

seguimento, DETERMINO a manutenção do feito a junto à Secretaria da 

Vara Única desta Comarca. Com a regularização da pauta, façam-me 

conclusos para a designação de data para a realização da solenidade 

requisitada. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-45.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARITA DA COSTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000153-45.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): CARITA DA COSTA DE JESUS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando a Portaria-Conjunta 247/2020 e 

Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando o combate à disseminação 

ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o regime obrigatório de 

teletrabalho, de período compreendido entre 20.03.2020 à 20.04.2020, 

torna-se inviável a designação de audiência em comento, destacando 

ainda, a Resolução n° 313/19 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que 

estendeu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 

2020. Diante deste cenário, temos que, por hora, torna-se inviável a 

designação de audiências, ao menos até a regularização da pauta de 

audiências. Neste seguimento, DETERMINO a manutenção do feito a junto à 

Secretaria da Vara Única desta Comarca. Com a regularização da pauta, 

façam-me conclusos para a designação de data para a realização da 

solenidade requisitada. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 

2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-90.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 
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SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000150-90.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): JOSE DIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Considerando a Portaria-Conjunta 247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, 

emitidas visando o combate à disseminação ao Corona vírus (CONVID19), 

estabeleceu-se o regime obrigatório de teletrabalho, de período 

compreendido entre 20.03.2020 à 20.04.2020, torna-se inviável a 

designação de audiência em comento, destacando ainda, a Resolução n° 

313/19 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que estendeu a suspensão 

dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020. Diante deste 

cenário, temos que, por hora, torna-se inviável a designação de 

audiências, ao menos até a regularização da pauta de audiências. Neste 

seguimento, DETERMINO a manutenção do feito a junto à Secretaria da 

Vara Única desta Comarca. Com a regularização da pauta, façam-me 

conclusos para a designação de data para a realização da solenidade 

requisitada. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 29 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000151-75.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000151-75.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): LUIS RODRIGUES BARBOSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando a Portaria-Conjunta 247/2020 e 

Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando o combate à disseminação 

ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o regime obrigatório de 

teletrabalho, de período compreendido entre 20.03.2020 à 20.04.2020, 

torna-se inviável a designação de audiência em comento, destacando 

ainda, a Resolução n° 313/19 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que 

estendeu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 

2020. Diante deste cenário, temos que, por hora, torna-se inviável a 

designação de audiências, ao menos até a regularização da pauta de 

audiências. Neste seguimento, DETERMINO a manutenção do feito a junto à 

Secretaria da Vara Única desta Comarca. Com a regularização da pauta, 

façam-me conclusos para a designação de data para a realização da 

solenidade requisitada. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 

2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-41.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000399-41.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): MARIA DIVINA GOMES DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando a Portaria-Conjunta 

247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando o combate à 

disseminação ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o regime 

obrigatório de teletrabalho, de período compreendido entre 20.03.2020 à 

20.04.2020, torna-se inviável a designação de audiência em comento, 

destacando ainda, a Resolução n° 313/19 do Conselho Nacional de 

Justiça, CNJ, que estendeu a suspensão dos prazos processuais até o 

dia 30 de abril de 2020. Diante deste cenário, temos que, por hora, 

torna-se inviável a designação de audiências, ao menos até a 

regularização da pauta de audiências. Neste seguimento, DETERMINO a 

manutenção do feito a junto à Secretaria da Vara Única desta Comarca. 

Com a regularização da pauta, façam-me conclusos para a designação de 

data para a realização da solenidade requisitada. Cumpra-se. NOVO SÃO 

JOAQUIM, 30 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000432-31.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NECI GOMES MORAIS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000432-31.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): NECI GOMES MORAIS FERREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Considerando a Portaria-Conjunta 247/2020 e 

Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando o combate à disseminação 

ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o regime obrigatório de 

teletrabalho, de período compreendido entre 20.03.2020 à 20.04.2020, 

torna-se inviável a designação de audiência em comento, destacando 

ainda, a Resolução n° 313/19 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que 

estendeu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 

2020. Diante deste cenário, temos que, por hora, torna-se inviável a 

designação de audiências, ao menos até a regularização da pauta de 

audiências. Neste seguimento, DETERMINO a manutenção do feito a junto à 

Secretaria da Vara Única desta Comarca. Com a regularização da pauta, 

façam-me conclusos para a designação de data para a realização da 

solenidade requisitada. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 

2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000049-19.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE FERREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO DE LIMA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000049-19.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: MARCIONE FERREIRA DE DEUS ESPÓLIO: CARLOS 

ANTONIO DE LIMA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 
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seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Considerando a 

Portaria-Conjunta 247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando 

o combate à disseminação ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o 

regime obrigatório de teletrabalho, de período compreendido entre 

20.03.2020 à 20.04.2020, torna-se inviável a designação de audiência 

para a realização do ato deprecado, destacando ainda, a Resolução n° 

313/19 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que estendeu a suspensão 

dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020. Diante deste 

cenário, temos que, por hora, torna-se inviável a designação da audiência 

de conciliação, ao menos até a regularização da pauta. Não é demais 

registrar que as partes podem a qualquer momento, requisitar pela 

designação da solenidade referida. Conforme exige o artigo 250, inciso II, 

do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a integração do citando na relação processual e também 

para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias 

O termo inicial para a apresentação da contestação será aquele previsto 

no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 30 de março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-03.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000063-03.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): VILMAR FERNANDES DA SILVA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO A parte autora, antes de ser 

efetivada a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação (ID. 

29398801). A citação válida é o ato processual que forma a relação 

jurídica processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o 

autor a plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado 

referir-se a direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a 

desistência da ação antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de eventuais custas finais. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJe/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de março de 2020. 

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-70.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE VARGAS DA SILVA (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. 1000162-70.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:REGINEIDE 

VARGAS DA SILVA 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 

Data: 22/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, 

EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - 

MT - CEP: 78625-000 . 29 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: 1000163-55.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE VARGAS DA SILVA (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. 1000163-55.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:REGINEIDE 

VARGAS DA SILVA 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 

Data: 22/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, 

EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - 

MT - CEP: 78625-000 . 29 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: 1000164-40.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIELLE DUARTE DA SILVA (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. 1000164-40.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:GLEYCIELLE 

DUARTE DA SILVA 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 

Data: 22/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, 

EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - 

MT - CEP: 78625-000 . 29 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010743-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010743-64.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: DOUGLAS RODRIGUES 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Muito embora 

manifeste o exequente pela realização da penhora online de ativos da 

Fazenda Pública Estadual, este deixa de apresentar os dados das 

respectivas contas que o bloqueio deverá recair, impossibilitando assim, 

seu deferimento no momento. Neste sentido, intime-se a parte autora, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, apresente os dados bancários a serem 

objetos da medida constritiva requestadas no petitório retro, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES DA SILVA & DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI TEIXEIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010683-91.2016.8.11.0106. EXECUTADO: ALVES DA SILVA & DIAS 

LTDA - ME, EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EXEQUENTE: 

SILVANI TEIXEIRA DE ALMEIDA Pretende a parte exequente a prática de 

atos pelo juízo, nos termos do Princípio da Cooperação previsto no novo 

CPC/2015, a fim de garantir seu direito ao recebimento de crédito. Contudo, 

no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, representante da 

vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei nº 13.869/2019, que “define os 

crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou 

não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, 

abuse do poder que lhe tenha sido atribuído .” Dentre os novos crimes de 

abuso de autoridade, está o delito previsto no artigo 36: Art. 36. Decretar, 

em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia 

que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da 

dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da excessividade da 

medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Inicialmente, ressalte-se que o § 1º do artigo 1º da mesma lei 

estabelece que, além do dolo de agir, poderá também haver a prática do 

delito se ocorrer “mero capricho”, o que é demasiadamente subjetivo a 

ensejar diversos tipos de interpretações. No ponto, destaco que em todo o 

texto da Lei 13.869/2019 há conceitos abertos, que demandam 

interpretações distintas, o que prescinde de prévia definição, para fins de 

que todos os seus aplicadores permaneçam seguros em sua atuação 

frente à incidência da lei penal. Nesse contexto, tem-se que, por ativos 

financeiros, a depender da interpretação conferida, poderá ser 

compreendido como o dinheiro em espécie ou todo tipo de bens móveis ou 

imóveis que possuam valoração no mercado, razão pela qual não poderá 

haver a indisponibilidade em quantia que extrapole o valor estimado para a 

satisfação da dívida, sob pena de ser considerado fato rechaçado pelo 

ordenamento jurídico e tipificado como crime. Por certo que a lei 

estabelece, como elementares do tipo, a necessidade de demonstração 

pela parte e de ausência de correção pelo juízo, contudo, eventual 

tentativa de ajuste poderá, a depender do caso concreto, não produzir o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 160 de 443



efeito de correção esperado, o que levará à prática do delito pelo 

magistrado e servidores que atuaram no sentido da constrição dos ativos, 

mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, frise-se, como será utilizado 

o termo “mero capricho”. Ademais, não se pode ignorar que perante esta 

Vara tramitam milhares de processos, com servidores e magistrados 

atuando por quantidade muito superior à indicada, os quais são, portanto, 

pessoas passíveis de equívocos, não sendo possível adotar atitudes a 

colocar em risco aqueles que laboram no Poder Judiciário em razão de 

processo de outrem, em condições já exaustivas e inadequadas. Portanto, 

se realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em quantia que 

extrapole exacerbadamente o valor estimado é considerado crime por uma 

lei nova, forçoso concluir que todo o ordenamento jurídico discorda de tal 

postura desde a aprovação da lei, incluindo as esferas cível e 

administrativa, sob pena de possíveis responsabilidades nestas áreas, 

caso a parte ex adversa, que teve seus ativos bloqueados em excesso 

assim sustente, mesmo a par das leis e códigos já existentes em sentido 

contrário, que não prevalecem na hipótese (Código Civil de 2002 e Código 

de Processo Civil de 2015 e Lei 9.099/95), absorvidas pelo Direito Penal, 

conforme princípios acima amplamente comentados. Ora, se é crime 

realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em quantia que 

extrapole exacerbadamente o valor estimado e; se “mero capricho” (§ 1º 

do art. 1º), “ativos financeiros”, “exacerbadamente” e “valor estimado” 

(art. 34) comportam interpretações diferenciadas e; ainda, se a lei traz 

situação de risco aos magistrados e servidores do Poder Judiciário que 

atuem no ato de constrição dos ativos, seja considerando o homem médio 

falível ou mesmo a tentativa frustrada de se corrigir o ato conforme o 

esperado, não há como promover qualquer constrição de bens sem gerar 

riscos de toda sorte aos magistrados e servidores, o que afasta a 

possibilidade de arrestos e penhoras de bens em valores acima do saldo 

devedor ou em duplicidade ou de bens cuja procedência sejam 

desconhecidos. Restam prejudicadas, neste mesmo contexto e em 

qualquer hipótese, as realizações de BACENJUDs, uma vez que, por sua 

própria natureza, o Sistema eletrônico, ao ser acionado, de imediato 

bloqueia valores em todas as contas bancárias, sendo certo que, mesmo 

havendo posteriormente a liberação de eventuais contas, poderá à frente 

se constituir em evidente excesso, seja em razão de tais quantidades 

bloqueios iniciais, seja se houver demonstração em embargos do devedor 

de que se trata de conta-salário ou outra conta que contenha valores que 

não possam ser alvo de bloqueios, dados estes que o Sistema Bacenjud 

não apresenta ao magistrado ou aos seus servidores autorizados. Por 

todas as considerações aqui expostas, em que pese entenda ter havido 

um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso acolher a vontade do 

povo que aprovou a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 

13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos conceitos jurídicos 

indeterminados contidos na dita lei, eis que não é possível, nas condições 

atuais, realizar a contrição tal como pretendida pela parte credora, sob 

pena de responsabilidades. Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da 

parte credora quanto ao bloqueio de ativos financeiros da executada, nos 

termos em que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais. Quanto ao 

pedido subsidiário apresentado, temos que a inscrição do nome da 

executada em sistemas de proteção ao crédito se trata de uma inovação 

proposta pela Lei n° 13.105/2015, uma vez que o Código de Processo Civil 

de 1973, nada dispunha a respeito desta possibilidade. No entanto, tal ato 

pode, e deve, ser praticado pela própria parte, não havendo necessidade 

de intervenção jurisdicional para tal. Assim, relego ao interresado a 

efetivação do ato. Ainda, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito. Cumpra-se. 

NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010603-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010603-30.2016.8.11.0106. EXECUTADO: E - CUIABA SOLUCOES PARA 

INTERNET LTDA - EPP EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO MARCAL 

Apresenta o exequente, em nova oportunidade, pedido para a aplicação 

de penhora online dos bens ativos do executado. Não tendo a parte autora 

apresentado novos argumentos que ensejassem na mudança fática, 

indefiro a medida requestada, conforme dantes decidido em id. 24583135. 

Quanto ao pedido subsidiário apresentado, temos que a inscrição do nome 

do executado em sistemas de proteção ao crédito se trata de uma 

inovação proposta pela Lei n° 13.105/2015, uma vez que o Código de 

Processo Civil de 1973, nada dispunha a respeito desta possibilidade. No 

entanto, tal ato pode, e deve, ser praticado pela própria parte, não 

havendo necessidade de intervenção jurisdicional para tal. Assim, relego 

ao interresado a efetivação do ato. Ainda, intime-se o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010127-55.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010127-55.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXECUTADO: MANOEL BALBINO DE CAMPOS Pretende 

a parte exequente a prática de atos pelo juízo, nos termos do Princípio da 

Cooperação previsto no novo CPC/2015, a fim de garantir seu direito ao 

recebimento de crédito. Contudo, no dia 24 de Setembro de 2019, o 

Congresso Nacional, representante da vontade do povo brasileiro, 

aprovou a Lei nº 13.869/2019, que “define os crimes de abuso de 

autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no 

exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder 

que lhe tenha sido atribuído .” Dentre os novos crimes de abuso de 

autoridade, está o delito previsto no artigo 36: Art. 36. Decretar, em 

processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que 

extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida 

da parte e, ante a demonstração, pela parte da excessividade da medida, 

deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Inicialmente, ressalte-se que o § 1º do artigo 1º da mesma lei estabelece 

que, além do dolo de agir, poderá também haver a prática do delito se 

ocorrer “mero capricho”, o que é demasiadamente subjetivo a ensejar 

diversos tipos de interpretações. No ponto, destaco que em todo o texto 

da Lei 13.869/2019 há conceitos abertos, que demandam interpretações 

distintas, o que prescinde de prévia definição, para fins de que todos os 

seus aplicadores permaneçam seguros em sua atuação frente à 

incidência da lei penal. Nesse contexto, tem-se que, por ativos financeiros, 

a depender da interpretação conferida, poderá ser compreendido como o 

dinheiro em espécie ou todo tipo de bens móveis ou imóveis que possuam 

valoração no mercado, razão pela qual não poderá haver a 

indisponibilidade em quantia que extrapole o valor estimado para a 

satisfação da dívida, sob pena de ser considerado fato rechaçado pelo 

ordenamento jurídico e tipificado como crime. Por certo que a lei 

estabelece, como elementares do tipo, a necessidade de demonstração 

pela parte e de ausência de correção pelo juízo, contudo, eventual 

tentativa de ajuste poderá, a depender do caso concreto, não produzir o 

efeito de correção esperado, o que levará à prática do delito pelo 
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magistrado e servidores que atuaram no sentido da constrição dos ativos, 

mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, frise-se, como será utilizado 

o termo “mero capricho”. Ademais, não se pode ignorar que perante esta 

Vara tramitam milhares de processos, com servidores e magistrados 

atuando por quantidade muito superior à indicada, os quais são, portanto, 

pessoas passíveis de equívocos, não sendo possível adotar atitudes a 

colocar em risco aqueles que laboram no Poder Judiciário em razão de 

processo de outrem, em condições já exaustivas e inadequadas. Portanto, 

se realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em quantia que 

extrapole exacerbadamente o valor estimado é considerado crime por uma 

lei nova, forçoso concluir que todo o ordenamento jurídico discorda de tal 

postura desde a aprovação da lei, incluindo as esferas cível e 

administrativa, sob pena de possíveis responsabilidades nestas áreas, 

caso a parte ex adversa, que teve seus ativos bloqueados em excesso 

assim sustente, mesmo a par das leis e códigos já existentes em sentido 

contrário, que não prevalecem na hipótese (Código Civil de 2002 e Código 

de Processo Civil de 2015 e Lei 9.099/95), absorvidas pelo Direito Penal, 

conforme princípios acima amplamente comentados. Ora, se é crime 

realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em quantia que 

extrapole exacerbadamente o valor estimado e; se “mero capricho” (§ 1º 

do art. 1º), “ativos financeiros”, “exacerbadamente” e “valor estimado” 

(art. 34) comportam interpretações diferenciadas e; ainda, se a lei traz 

situação de risco aos magistrados e servidores do Poder Judiciário que 

atuem no ato de constrição dos ativos, seja considerando o homem médio 

falível ou mesmo a tentativa frustrada de se corrigir o ato conforme o 

esperado, não há como promover qualquer constrição de bens sem gerar 

riscos de toda sorte aos magistrados e servidores, o que afasta a 

possibilidade de arrestos e penhoras de bens em valores acima do saldo 

devedor ou em duplicidade ou de bens cuja procedência sejam 

desconhecidos. Restam prejudicadas, neste mesmo contexto e em 

qualquer hipótese, as realizações de BACENJUDs, uma vez que, por sua 

própria natureza, o Sistema eletrônico, ao ser acionado, de imediato 

bloqueia valores em todas as contas bancárias, sendo certo que, mesmo 

havendo posteriormente a liberação de eventuais contas, poderá à frente 

se constituir em evidente excesso, seja em razão de tais quantidades 

bloqueios iniciais, seja se houver demonstração em embargos do devedor 

de que se trata de conta-salário ou outra conta que contenha valores que 

não possam ser alvo de bloqueios, dados estes que o Sistema Bacenjud 

não apresenta ao magistrado ou aos seus servidores autorizados. Por 

todas as considerações aqui expostas, em que pese entenda ter havido 

um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso acolher a vontade do 

povo que aprovou a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 

13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos conceitos jurídicos 

indeterminados contidos na dita lei, eis que não é possível, nas condições 

atuais, realizar a contrição tal como pretendida pela parte credora, sob 

pena de responsabilidades. Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da 

parte credora quanto ao bloqueio de ativos financeiros da executado, nos 

termos em que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais. No que diz 

respeito as demais diligências requisitadas de forma subsidiária, temos 

que estas não merecem acolhimento, uma vez que estas medidas integram 

o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens 

penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste em 

perfazer referida indicação. A intervenção judicial na contenda deve 

resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e 

condução das questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário 

acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, a 

qual pode, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários e do 

Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Diante disto, intime-se o exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, apresentando 

medidas efetivas para a solvência do feito, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000092-87.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ROQUE CRUVINEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000092-87.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ROSECLER DA ROSA 

REQUERIDO: JESUS ROQUE CRUVINEL Tratam-se os autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta Comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Manifesta a exequente pela 

expedição de novo mandado, considerando a certidão de id. 24176503, 

requerendo ainda que seja contatada pelo Oficial de Justiça para 

acompanhar o seu cumprimento. Estando em ordem a missiva, expeça-se 

o necessário para o cumprimento do ato deprecado, observando a 

urgência que o caso requer. Em tempo, cumpre-nos registrar que é ônus 

exclusivo da exequente contatar o oficial de justiça para acompanhar a 

diligência ora requestada. Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão. 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-02.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SANTANA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010040-02.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: DEBORA SANTANA DE LIMA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Tratam-se os autos de 

cumprimento de sentença que Debora Santana de Lima move em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S/A, em que, julgado procedente o pedido 

inicial, apresenta a requerida o comprovante de pagamento dos valores 

determinados em sede de sentença. Neste seguimento, INTIME-SE a parte 

autora para que, em 05 (cinco) dias, apresente conta bancária para o 

recebimento dos referidos valores. Consigo, desde já, que a liberação dos 

valores devidos à exequente deverá ser feita em conta bancária em nome 

da própria parte, ou em nome de terceiro, desde que com instrumento de 

mandato específico para a prática de tal ato. Decorrido o prazo, façam-me 

conclusos para novas deliberações, independente de manifestação da 

parte autora. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000136-72.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SCHEIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALERRANDRA CANDIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000136-72.2020.8.11.0106. EXEQUENTE: JAIR SCHEIN EXECUTADO: 

ALERRANDRA CANDIDA DE OLIVEIRA Inicialmente, determino que o 

trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 
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disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março 

de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-36.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010083-36.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A, EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: SIMONE GOMES 

ALEXANDRE Cuidam-se os autos de execução de sentença que 

Eletrokasa – EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA move em desfavor de 

SIMONE GOMES ALEXANDRE. Não tendo a exequente manifestado em 

tempo hábil, a presente execução fora extinta em consequência a inércia 

da parte (id. 26497135). Irresignada com a extinção do feito, manifesta o 

exequente, aduzindo a ausência de análise do petitório protocolado em 

tempo que, em seus argumentos, obedeceu à determinação para o devido 

impulsionamento do feito. É o relato do necessário. Decido. Compulsando o 

feito, verifico que em 02/06/2019, determinou-se ao exequente que desse 

impulsionamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe que a 

inércia seria punida com o arquivamento do feito (id. 20585142). Após, 

contrariamente do que alega a parte autora, inexistem manifestações 

protocoladas por qualquer das partes, razão pela qual prolatou-se a 

sentença extintiva do feito. Em que pese o relato da autora quanto a “não 

juntada da petição”, este argumento não merece prosperar, uma vez que a 

plataforma a qual o feito tramita é, em sua integralidade, eletrônica, de 

modo que todas as manifestações apresentadas são protocoladas por 

seus próprios subscritores, de modo que, ocorrido o erro informado, este 

é de sua única responsabilidade. Diante todo o exposto, declaro 

prejudicada a análise do petitório de id. 28609185 ante a ausência de 

previsão legal, determinando o arquivamento imediato do feito. Cumpra-se. 

NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-47.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BARBOSA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010005-47.2014.8.11.0106. REQUERENTE: WILMAR BARBOSA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Tratam-se os autos de Ação de 

Indenização por Danos Morais que Wilmar Barbosa Cruz move em 

desfavor de BANCO DO BRADESCO S/A. Tendo o feito sido julgado 

procedente aos pedidos da inicial, interpôs o requerido o respectivo 

recurso inominado. Conforme aponta acórdão de id.22338726, o 

respectivo recurso foi provido, reformando a sentença, e, ao final, 

julgando improcedentes os pedidos da inicial, com a extinção do feito. 

Certificado o trânsito em julgado, vieram-me conclusos para novas 

deliberações. Considerando o teor do acórdão, inexistem matérias 

pendentes de deliberações, assim, proceda-se o arquivamento imediato do 

feito. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 30 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-35.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FREIRE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000046-35.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS FREIRE 

DUARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Certificado o trânsito em 

jugado do acórdão de id. 30346326, intime-se o autor, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de março de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010000-88.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010000-88.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 
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entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000156-97.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000156-97.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-94.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000152-94.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-36.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000130-36.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 
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em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010708-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010708-07.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-51.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000129-51.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 
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título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-22.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000064-22.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8009999-06.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8009999-06.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 
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particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-47.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000181-47.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

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

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010128-74.2016.8.11.0106. REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000145-05.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000145-05.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 
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havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-66.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000128-66.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 

qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010158-75.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010158-75.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação executiva 

movida contra o Estado de Mato Grosso por advogado dativamente 

nomeado na comarca de Novo São Joaquim para o exercício de munus 

público. Verificadas intercorrências negativas em relação à atuação do 

causídico exequente, fora determinada a suspensão do presente feito 

ante a instauração de procedimento administrativo no âmbito da Diretoria 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, sendo na mesma oportunidade 

determinada a apresentação física, em secretaria, do título executivo. 

Mesmo devidamente intimado, o exequente deixou de apresentar o título, 

seja por simples decurso do prazo ou pela apresentação de um Boletim de 

Ocorrência narrando o sumiço do título. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Os 

títulos executivos extrajudiciais, via de regra, são produzidos pelos 

particulares no exercício da autonomia da vontade, inerente ao pleno 

exercício da capacidade civil. E não por outro motivo é que a lei cuida de 

enumerar taxativamente quais são os títulos executivos extrajudiciais. Ou 

seja, não existe título executivo judicial fora das hipóteses taxativas 

previstas no Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o 

entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 

tema, cujo dispositivo citado é do CPC/73, mas a orientação ainda está 

plenamente válida: A lei enumera numerus clausus os títulos extrajudiciais 

constantes do art. 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato 

de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e 

de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela 
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qual não podem os particulares produzir, de acordo com a vontade 

individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (STJ, 1ª Turma, REsp 

700.114/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2007 DJ 14.05.2007). Os títulos 

executivos extrajudiciais estão previstos no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sendo que do inciso I ao XI, são hipóteses taxativas. O 

inciso XII do citado artigo traz uma cláusula aberta para considerar como 

título executivo os demais que tenham força executiva por força de lei, 

como, por exemplo, a cédula de crédito bancário e o contrato de 

honorários advocatícios. Não se discute, por certo, que a execução deve 

fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos 

termos do art. 783 do CPC, sob pena de nulidade (art. 803, I do CPC). O 

título executivo é, à toda evidência, documento indispensável ao 

ajuizamento da ação e, por isso, deve acompanhar a petição inicial (art. 

798, I, a, do CPC), sob pena de indeferimento. Ocorre que não se mostra 

cabível a extinção da execução em razão de um vício que não foi 

apontado antes e sem dar a oportunidade para que fosse sanado. No 

caso dos autos, a parte fora antecipadamente intimada para entregar na 

secretaria o título exequendo, não tendo o feito. Assim, resta clara a 

hipótese de extinção da execução pela ausência de título, eis que não 

pode ocorrer um processo executivo baseado apenas em alegações. 

Ademais, eventual apresentação de Boletim de Ocorrência não ilide a 

necessidade de apresentação do título, eis que tal Boletim é uma 

declaração unilateral de fato jurídico, sem valor probante. Soma-se a isso 

que, pela própria natureza do título, eventual perecimento do documento 

demandaria, em tese, procedimento próprio para sua restauração, não 

havendo possibilidade que tal ocorra de forma incidental. Dispositivo 

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 PARANAÍTA JUIZADOS Processo n. 

1000122-29.2017.8.11.0095 Certifico que decorreu o prazo para 

recolhimento do valor devido, do qual a parte fora intimada por meio de 

advogado via DJE n. 10607 disponibilizado em 25/10/2019 e publicado no 

dia 28/10/2019, sem qualquer manifestação nos autos. Paranaíta - MT, 30 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Darileia da Silva de Melo 

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 20/2019-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.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 PARANAÍTA JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1000122-29.2017.8.11.0095 

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: JOSÉ CARLOS ALVIM 

CPF/CNPJ: 797.646.308-04 ENDEREÇO: Comunidade Nova União, Lote 13, 

nº 515, Assentamento São Pedro CIDADE: Paranaíta ESTADO: MT CEP: 

78590-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: 

Comarca de Paranaíta NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 

1000122-29.2017.8.11.0095 VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS: R$ 413,40 

FOLHAS DA SENTENÇA: 10687247 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ 

SENTENÇA/ ACORDÃO: 16/11/2017 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 

12/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 

25/10/2019 DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 

30/03/2020 DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” 

Paranaíta - MT , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Darileia da 

Silva de Melo 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”, 
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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: 1000122-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 PARANAÍTA JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

TAXA JUDICIÁRIA - CDTJ PROCESSO n. 1000122-29.2017.8.11.0095 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 NOME: JOSÉ CARLOS ALVIM CPF/CNPJ: 

797.646.308-04 ENDEREÇO: Comunidade Nova União, Lote 13, nº 515, 

Assentamento São Pedro CIDADE: Paranaíta ESTADO: MT CEP: 78590-000 

DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: Paranaíta 

NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1000122-29.2017.8.11.0095 VALOR DA 

TAXA JUDICIÁRIA: R$ 267,53 FOLHAS DA SENTENÇA: 10687247 DATA 

DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ ACORDÃO: 16/11/2017 DATA 

DO TRÂNSITO EM JULGADO: 12/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 25/10/2019 DATA DO TRANSCURSO DO 

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30/03/2020 DATA DO VENCIMENTO: 

“CONTRA APRESENTAÇÃO” Paranaíta - MT, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Darileia da Silva de Melo 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.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000983-44.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PARANAITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SCHAVAREN OAB - MT9701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000983-44.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PARANAITA EXECUTADO: DEL MORO & DEL 

MORO LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do Município de Paranaíta, em desfavor de DEL MORO & 

DEL MORO LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme 

ID nº 27850541, a Exequente peticionou informando que o débito foi 

quitado em sua integralidade, requerendo a extinção do feito. Os autos me 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Pois bem. 

Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo 

será julgado com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Proceda-se o levantamento de 

eventuais penhoras existentes, bem como o desbloqueio de contas. Isento 

de custas e honorários advocatícios. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e 

anotações de estilo. Arquive-se. PARANAÍTA, 9 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000028-13.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOIR DELA JUSTINA OAB - MT21973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. F. (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 787, §2º do Provimento 41/2016-CGJ (CNGC), 

impulsiono os autos para manifestação do autor no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da juntada de carta precatória de ID 30513495.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-15.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA HONORATO MONTALVAO (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)

 

Impulsiono os autos para manifestação do autor acerca da juntada de 

contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 86197 Nr: 1084-98.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Paes da Conceição, Sirlene Fermino 

Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSIÇÕES FINAIS

Oportunamente, após o trânsito em julgado, determino:

 Sem prejuízo, considerando que o acusado possui executivo de pena 

0000674-18.2016.8.11.0007 na Comarca de Alta Floresta-MT, oficie-se o 

Juízo da Execução Penal, dando ciência da presente sentença 

condenatória.

Intime-se o Ministério Público.

Intime-se os acusados, observando-se o art. 392 do CPP.

No mais, transitada em julgado a presente sentença, e feitas as anotações 

e comunicações devidas (arts. 965, 974 e 1.453, todos da CNGCJ), 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

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

 SERVE CÓPIA DO PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

CONSIDERANDO A CELERIDADE PROCESSUAL PRETENDIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 88-13.2013.811.0095
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 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edmar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH Máquinas Importação e Exportação S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Fabiana de Paiva 

Santos Costa - OAB:184.817-MG

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para:

a) AFASTAR a preliminar ventilada pela parte requerida;

 b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de dano material á 

parte autora no importe de R$ 42.970,27 (quarenta e dois mil, novecentos 

e setenta reais e vinte e sete centavos), com a incidência de correção 

monetária a partir de 30/09/2014 (pagamento pela parte autora) e 

respectivo pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação (art. 405, CC).

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de dano moral á 

parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando, desde já, 

juros de mora de 1% (um por cento), nos termos da Súmula 54 do STJ, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido da parte requerida para cadastrar a Dra. 

Letícia Fabiana de Paiva Santos Costa – OAB/MG 184.817 a fim de 

receber as intimações.

CONDENO á parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-58.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE OLIVEIRA (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. 1000165-58.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:OSEIAS DE 

OLIVEIRA 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 - JUIZADO ESPECIAL DE PARANAÍTA Data: 11/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, 

PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 . 27 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-14.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MOURA GONCALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-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))

 

CERTIDÃO Certifico em conformidade com a Ordem de Serviço n. 

001/2020-GAB, de 06 de março de 2020 que, intimo a parte autora para no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso inominado 

interposto aos autos. Paranaíta/MT, 30 de março de 2020. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-90.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8020006-90.2015.8.11.0095. REQUERENTE: PANIFICADORA SANTA 

CLARA LTDA - ME REQUERIDO: EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME Vistos 

etc. Defiro a pretensão executória, determinando a Secretaria efetue a 

conversão desta ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da quantia a que foi condenada, quantia essa 

devidamente atualizada, conforme petição de ID nº 26577213, sob pena de 

incidir multa de 10% (dez por cento), e se expedir mandado de penhora e 

avaliação, desde que haja requerimento nesse sentido pelo credor, nos 

termos do art. 523 do CPC. Caso não seja espontaneamente pago pelo 

devedor o valor executado, o que deverá ser certificado nos autos pela 

Sra. Escrivã, determino desde já a intimação da parte exequente para 

atualização do débito que deverá ser acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento), bem para requerer a expedição do mandado de 

penhora e avaliação, indicando os bens a serem penhorados, conforme 

dispõe o art. 524 do CPC. Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, 

para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser oferecer embargos, os quais 

deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, no 

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

bens penhorados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. PARANAITÁ, 29 

de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-83.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000196-83.2017.8.11.0095. REQUERENTE: ADRIANA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Inicialmente, DETERMINO a 

expedição de Alvará para levantamento dos ativos depositados aos autos 

às fls.113, a serem depositados na conta informada à fl.115. Após o 

pagamento referido, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. APIACÁS/MT para PARANAÍTA/MT, 25 de setembro de 2019. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz(a) de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-17.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUZI MOTA ALVES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000278-17.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: MARILUZI MOTA ALVES 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-35.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO APARECIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000335-35.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: LEONARDO APARECIDO 

RIBEIRO Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-25.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JASON FABIO DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000271-25.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: JASON FABIO DE AGUIAR 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-50.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEY DIONE NISA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000334-50.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: KESLEY DIONE NISA DE 

OLIVEIRA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para 

apresentar o endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e 

não se manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

base no art. 485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-72.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS LIVRE ACESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000339-72.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: COMERCIO DE PECAS 

LIVRE ACESSO LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente 

intimada para apresentar o endereço da parte requerida, no entanto, 

decorreu o prazo e não se manifestou nos autos, conforme certificou a 

secretaria. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-92.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS LIVRE ACESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000273-92.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: COMERCIO DE PECAS 

LIVRE ACESSO LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente 

intimada para apresentar o endereço da parte requerida, no entanto, 

decorreu o prazo e não se manifestou nos autos, conforme certificou a 

secretaria. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000157-52.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000157-52.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ISABELE DA SILVA TAVARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO 

Verifica-se que a parte exequente foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto nos autos trazendo comprovante de endereço em seu 

nome, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou decorrer o prazo 

sem manifestação, conforme se pode observar na certidão retro. Nesta 

seara é imprescindível esclarecer, que o interesse de agir é elencado 

como uma das condições da ação pelo Código de Processo Civil. Desta 

forma, ante a falta desta condição, a extinção do processo sem resolução 

do mérito é à medida que se impõe. III DECISÃO Ante o exposto, JULGO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, inciso VI do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-59.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIERLEI MACEDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000314-59.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: DIERLEI MACEDO DE 

ALMEIDA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para 

apresentar o endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e 

não se manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

base no art. 485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000267-85.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOLTOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000267-85.2017.8.11.0095. REQUERENTE: PEDRO SOLTOSKI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por PEDRO SOLTOSKI contra sentença proferida nos 

autos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. 

Sem delongas, é cediço que os embargos declaratórios em comento têm 

nítida intenção de discutir matéria de mérito, o que, diga-se de passagem, 

não encontra lugar no procedimento erigido pela parte autora/embargante. 

Deste norte, vê-se claramente a inadequação do procedimento, uma vez 

que as irresignação apontada pelo embargante deveria ser objeto de 

procedimento próprio (Apelação), o que certamente não fora observado. 

Sendo assim, os presentes embargos de declaração não merecem 

guarida, não pela impossibilidade de sua interposição, mas sim por não 

desempenhar, de fato, a sua finalidade, pois, como já destacado, pretende 

a parte autora, nitidamente, a discussão de matéria de mérito. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os vícios alegados, impõe-se que os Embargos 

sejam desprovidos. 3- “[...] 2. O prequestionamento é a menção, o debate 

e a decisão efetiva da Corte de origem a respeito da matéria federal 

suscitada, sendo desnecessário o chamado prequestionamento explícito. 

[...]” (STJ - EDcl no REsp 1020777/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz). 4 - 

Aclaratórios rejeitados. (ED 109263/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2016, 

Publicado no DJE 13/04/2016) Com estas considerações e fundamentos, 

diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de 

omissão, não conheço destes embargos de declaração. Ressalto, 

novamente, que qualquer irresignação do interessado em relação à 

decisão prolatada deveria ser objeto de recurso cabível na espécie, eis 

que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto. Posto isto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, 

DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido do embargante, por não haver, nenhuma omissão na sentença 

publicada, nos termos dos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC, razão 

porque a MANTENHO nos moldes em que proferida. Interposto recurso de 

apelação, 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. CIÊNCIA as partes. CUMPRA-SE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-56.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FRANCISCO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000353-56.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: SIDNEI FRANCISCO DA 

COSTA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-88.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS SALGUEIRO SANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010030-88.2017.8.11.0095. REQUERENTE: GEAN CARLOS SALGUEIRO 

SANTI REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. 

Gean Carlos Salgueiro Santi ajuizou reclamação com pedido condenatório 

em desfavor de Unipar, Universidade Norte do Paraná. Em síntese, alegou 

que a parte promovida fez a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final, postulou pela indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

combatendo os pedidos formulados na inicial. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 14318043 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 14414585. É a síntese do necessário. Primeiramente, 

defiro o pedido de retificação do polo passivo, anote-se o nome de 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A como parte requerida, 

promovendo as alterações necessárias. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Está demonstrado que o nome da parte autora 

foi inserido pela ré em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposto 

boleto em aberto. Entretanto, a parte autora afirma ter pleiteado o 

trancamento da matricula junto à instituição de ensino. Por outro lado, a 

empresa ré não apresentou qualquer instrumento contratual assinado 

comprovando, motivo que justificasse ou comprovasse a mencionada 

dívida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, pode-se concluir que 

a inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito. O dano moral pode decorrer da 

ofensa à honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Na espécie, o 

dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou 

manutenção) indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção 

ao crédito (dano moral in re ipsa). 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, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para: Condenar a parte 

promovida, a pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 

12.153/2009. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-92.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 31 de julho de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 13/09/2017 Hora: 15:00, JUNTAMENTE COM A PARTE 

REQUERIDA, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010012-92.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: SOLANGE ALVES FERREIRA Parte Ré: VIVO S.A O 

S ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-92.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 31 de julho de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/09/2017 Hora: 15:00, juntamente com 

a parte Autora, sob pena de extinção do feito, no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010012-92.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: SOLANGE ALVES FERREIRA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-92.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 31 de julho de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 
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tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 13/09/2017 Hora: 15:00, JUNTAMENTE COM A PARTE 

REQUERIDA, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010012-92.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: SOLANGE ALVES FERREIRA Parte Ré: VIVO S.A O 

S ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-92.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 31 de julho de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/09/2017 Hora: 15:00, juntamente com 

a parte Autora, sob pena de extinção do feito, no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010012-92.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: SOLANGE ALVES FERREIRA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-59.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000822-59.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 52.815,54 POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, 

Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ROZENIR GOMES SANTANA Endereço: Rua José da Cruz, 773, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]

->BUSCA E APREENSÃO (181) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível 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 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000231-63.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. P. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

LUARA JANAINA PEREIRA ALVES OAB - 062.127.451-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000231-63.2020.8.11.0022. AUTOR: M. H. P. A. 

REPRESENTANTE: LUARA JANAINA PEREIRA ALVES REU: MATHEUS 

SANTOS SILVA Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

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

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor. Processe-se em 

segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Com fulcro no artigo 319, §1º, do CPC, defiro o pedido 

do autor para realizar a pesquisa do requerido no sistema Infoseg. Tendo 

em vista que ao tentar realizar a pesquisa no sistema Infoseg teve como 

resultado a existência de mais de 25.000 (vinte e cinco mil) de nome 

homônimos de Matheus Santos Silva, DETERMINO a intimação da parte 

autora para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

qualificações pessoais do requerido, como, por exemplo, documento, 

filiação e data de nascimento. Após, retorne-me os autos conclusos para 

a pesquisa do endereço do requerido no referido sistema. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000236-85.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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N. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000236-85.2020.8.11.0022. AUTOR(A): JESSICA 

CORDEIRO RIBEIRO SANTOS REU: NILTON DA SILVA SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de ação de Alimentos cumulado com Regulamentação Guarda, 

ingressada por MARIA EDUARDA DOS SANTOS e VITOR HUGO DOS 

SANTOS, representados por sua genitora Jessica Cordeiro Ribeiro dos 

Santos, em desfavor de NILTON DA SILVA SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Analisando os autos, verifico que com relação ao 

pedido de regulamentação de guarda dos filhos menores de idade é da 

genitora a legitimidade ativa. Assim, parte legítima para pleitear a matéria 

de alimentos é o próprio alimentado, ou seja, os filhos menores e quando 

ao pedido de guarda a genitora, detentora da guarda, distinção essa que 

deve ser feita na petição inicial. Desta feita, nos termos do artigo 321, do 

Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

causídico sanar a irregularidade acima apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

Determino à Secretaria que proceda a inclusão dos menores no polo ativo 

da ação junto ao Sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000061-28.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FEDOZZI OAB - SP310139 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000061-28.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 100.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: GISLAINE INOCENTE PASTORELLI Endereço: Rua Sergipe, 660, 

centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SIGMAR PASTORELLI Endereço: estrada da fazenda Santo Antônio do 

Jurigue, 0, Fazenda Santa Maria 2 - km 3 direita mais 4 km, ZONA RURAL, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000933-43.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA TRICHES (REQUERIDO)

IVAN LUIZ BERTOL (REQUERIDO)

JOAO CARLOS DIEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000933-43.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 704.818,75 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

Endereço: AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, 303, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-080 POLO PASSIVO: Nome: 

IVAN LUIZ BERTOL Endereço: Rodovia BR 163, KM 59, Zona Rural, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: JOAO CARLOS DIEL Endereço: 

Rodovia BR 163, KM 34, Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Nome: SILVANA APARECIDA TRICHES Endereço: Rodovia BR 163, KM 34, 

Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o complemento do pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado a ser expedido, sendo 

que os endereços constantes dos autos são Rodovia BR 163, KM 59, 

Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 e Rodovia BR 163, KM 

34, Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandados desta Comarca, para dirimir as 

dúvidas, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para 

posterior juntada. PEDRA PRETA, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000993-16.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

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:
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SEBASTIANA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000993-16.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 112.633,57 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

SEBASTIANA FRANCISCA DIAS Endereço: FAZENDA ZIZA, S/N, TRES 

IRMAOS, ZONA RURAL, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o complemento do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado a ser expedido, sendo que o endereço constante dos autos sé 

Fazenda Ziza(Três Irmãos), localizada na planilha de zoneamento Região 

6, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligências no site 

www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandados desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada. PEDRA PRETA, 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000455-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MORA CURIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CURIONI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000455-35.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 14.049,47 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) 

POLO ATIVO: Nome: BENEDITA MORA CURIONI Endereço: João Ponce de 

Arruda, 464, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE CURIONI Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que de 

direito. PEDRA PRETA, 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000834-73.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LEANDRO DO NASCIMENTO SANTOS (HERDEIRO)

RENATA SILVA DOS SANTOS (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

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

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000834-73.2019.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO 

(39) POLO ATIVO: Nome: ALAIDE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS 

Endereço: Rua B, Quadra 03, Casa 05, 05, Cohab Nova, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO FLORENTINO DOS 

SANTOS FILHO Endereço: Rua B, Quadra 03, Casa 05, Cohab Nova, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DOS HERDEIROS AUSENTES e DESCONHECIDOS, termos do presente 

Inventário, para se manifestar(em) nos autos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sobre as primeiras declarações apresentadas pelo(a) 

inventariante, petição inicial e despacho cujo conteúdo e documentos 

vinculados seguem disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste edital (artigo 626 do CPC). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões e 

sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do inventariante. 3. 

Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (Art. 627, 

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, MARIA DE 

FATIMA GOMES DE SOUZA, digitei. PEDRA PRETA, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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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: 1000164-98.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON JOSE DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000164-98 .2020.8 .11 .0022 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADMILSON JOSE DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos etc. Trata-se de ação de reestabelecimento de auxílio-doença 

decorrente de acidente de trabalho, com conversão em aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela de urgência ajuizada por Admilson José de 

Souza em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita requerida na inicial, 

com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos 

os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 

109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, adequado 

ao processamento de todos os pedidos. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. O artigo 300 do 

Código de Processo Civil, afirma que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como se vê, a tutela 

de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, 

requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a 

probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu, a despeito das considerações lançadas na exordial, 

não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, apenas o pedido de 

antecipação de tutela, e por ora, não verifico a possibilidade de 

concessão da tutela de urgência, tendo em vista o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, o § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil não admite a concessão de tutela antecipada 

“(…) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o 

que, na espécie, acaso concedido o reclamo antecipatório, redundará na 

proibição em questão. Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os 

requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela 

qual indefiro o pedido da tutela de urgência. Ademais, ante a necessidade 

de realização de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico 

perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4142-MT, para a realização da 

perícia médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo 

Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC. Intime-se as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada 

dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar 

data, hora e local para realização da perícia, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de 

Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a existência da 

anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine sua 

incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos. Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em 

havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o 

laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor referente aos 

honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de 

Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). Cite-se o 

requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1004474-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1004474-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO 

VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação de exigir 

contas, proposta por PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES – EPP em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,, devidamente 

qualificado nos autos. Em petição acostada no Id. 30715940, o autor 

declarou que desiste do prosseguimento do processo, requerendo a 

extinção do processo sem resolução do mérito. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de requerimento 

de desistência da ação formulado em ref. 30715940. A desistência, 

consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos 

artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 90 do CPC. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-31.2019.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

tut ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 1000022-31.2019.8.11.0022. 

AUTOR(A): ANA CLAUDIA PAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de reestabelecimento 

de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela de urgência ajuizada por Ana Cláudia Paes dos Santos em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em 

breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo o reestabelecimento do benefício denominado auxílio-doença 

com conversão em aposentadoria por invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos. Fora recebida a inicial em decisão de ID 17903710, 

indeferindo a tutela de urgência, e determinando a citação do requerido 

para apresentar contestação no prazo legal, bem como a realização de 

perícia médica judicial. Regularmente citado, o requerido apresentou sua 

contestação em ID 19636214, requerendo a improcedência da demanda. 

Por sua vez, a requerente apresentou impugnação à contestação 

conforme ID 20285856, rechaçando as alegações do requerido pugnando 

pela procedência dos pedidos da exordial. Em ID 2651264892 foi aportado 

aos autos laudo pericial emitido pelo Médico Dr. Diógenes Garrio Carvalho 

CRM 4142 MT, o qual respondeu aos quesitos formulados pelas partes. Os 

autos vieram conclusos para sentença. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Do julgamento antecipado. Dispõe o artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o seguinte: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; Pelos 

documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas 

suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas. 

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos: Recurso de 

apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. 

Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. 

Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. 

Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de 

provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa. Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no 

DJE 10/05/2002 57781894 ¬ APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DE VIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS. 

NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

AFASTAMENTO. SEGUNDO O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA 

CONSIDERADA DESNECESSÁRIA, QUANDO JÁ HOUVER MOTIVAÇÃO 

SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR O CONVENCIMENTO DO 

MAGISTRADO, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DA 

PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. INTELIGÊNCIA ART. 206, § 1º, 

II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 101 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO 

AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO LEGAL 

OBSERVADO. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL AVENTADA. 1. A 

pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano. 2. Na 

Ação de Indenização, o início da contagem do prazo prescricional se dá 

no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 3. 

Suspende-se o prazo prescricional no período entre a data do 

requerimento administrativo e data da ciência de sua resposta. DO 

MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O 

contrato securitário tem como objetivo oferecer serviços mediante 

remuneração, devendo a interpretação contratual ser da forma mais 

favorável ao consumidor. CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE DURANTE A 

VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA 

POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. O fato gerador do direito do segurado ocorreu 

durante a vigência da apólice securitária, quando começou a receber o 

auxílio-doença do órgão previdenciário, o que foi convertido em benefício 

de aposentadoria posteriormente. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ PELO INSS. PERÍCIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA CRITERIOSA. 

ACOLHIMENTO. INVALIDEZ EVIDENCIADA. Ainda que sejam instituições 

distintas, o Órgão Previdenciário e a Seguradora, é de conhecimento 

público que o INSS é muito criterioso na análise de seus segurados para a 

concessão dos benefícios, na medida em que os critérios utilizados por 

ambas as instituições para o reconhecimento da invalidez são os mesmos. 

DANOS MORAIS. REFORMA. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR 

COTIDIANO. O mero inadimplemento contratual não dá azo à indenização 

por danos morais, especialmente quando ausentes os danos à imagem e 

honra do segurado. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS 

DESPROVIDOS. (TJPR ApCiv 1365199¬7 Curitiba Nona Câmara Cível Rel. 

Juiz Conv. Sérgio Luiz Patitucci Julg. 10/09/2015 DJPR 01/10/2015 Pág. 

178)(grifo nosso). Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado. Do 

mérito. No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o 

reestabelecimento do benefício previdenciário, necessária a verificação 

dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os 

quais passo a analisar. A tutela de urgência pretendida é medida que se 

impõe, porquanto estão presentes os pressupostos que a autorizam, 

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

resultado útil do processo, demonstrado através de documentação 

plausível com a pretensão vestibular. Para o reestabelecimento do 

benefício de auxílio-doença pleiteado pelo requerente depende do 

preenchimento dos seguintes requisitos: comprovação de segurado com o 

período de carência exigido em lei, e a incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual que exercia por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz: 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. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Nesse caso a 

requerente figura como segurado obrigatório da previdência social 

conforme se vê nos autos, a condição de trabalhador urbano foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados. Para fins de concessão de benefício previdenciário 

considera-se trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, 

nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando: 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de 

natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

(grifo nosso). Em se tratando de período de carência, exigência para 

concessão do benefício requerido pela parte autora, não há que se falar 

em prazo a ser comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 

26 da Lei 8.213/91, em que o requerente se enquadra, sendo: Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: II - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos 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 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; A fim 

de comprovar a sua doença o requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser a requerente portadora de 

tendinite em ombros bilateral (CID M75). A jurisprudência é uníssona no 

sentido de reestabelecimento do benefício de auxílio-doença a segurado 

obrigatório e portador de doença comprovada, vejamos: “69008540 ¬ 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO¬-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E PERMANENTE. NÃO INDICA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
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PELO BAIXO GRAU DE INTRUÇÃO ESCOLAR. ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E 

SOCIAIS NÃO SE COADUNA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. O laudo pericial comprova a incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

superior direito e afirma não haver indicação para reabilitação profissional 

devido ao baixo grau de instrução do periciando. Os documentos juntados 

aos autos, a análise das condições clínicas e socioculturais da parte 

autora e as informações do perito judicial permitem concluir que seria 

difícil, e até injusto, exigir a reinserção da parte autora na atividade 

habitual ou em outra atividade, sendo forçoso reconhecer a necessidade 

da reabilitação profissional. NO CASO DE SER CONSTATADA A 

INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE PARA A 

ATIVIDADE HABITUAL DA PARTE AUTORA, ressaltada a possibilidade de 

melhora, com tratamento médico, e/ou reabilitação para outras atividades, 

que respeitem as limitações do(a) segurado(a), possível a concessão do 

benefício de auxílio doença, de forma a garantir a melhora da patologia 

apresentada, para o exercício da mesma atividade, ou caso não seja 

possível, para encaminhamento à reabilitação profissional, sob 

responsabilidade da Autarquia federal, para outras atividades, compatíveis 

com as limitações apresentadas (art. 89 da Lei nº 8.213/91). A data de 

início do benefício por incapacidade deve ser a do momento em que 

devidamente comprovada a incapacidade laborativa da parte autora, 

podendo coincidir com a data do requerimento e/ou indeferimento 

administrativo, ou cessação administrativa indevida, ou mesmo, com a data 

da perícia judicial, ou da citação, em caso de não haver requerimento 

administrativo, devendo-se observar o limite do pedido. No presente caso, 

houve comprovação da incapacidade laborativa à época da cessação 

administrativa do benefício. PREENCHENDO O DEMANDANTE OS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO 

DOENÇA, MAS NÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, A PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO É DE RIGOR. Apelação a que se dá parcial 

provimento. (TRF 3ª R. AC 0003469¬15.2017.4.03.9999 Sétima Turma Rel. 

Des. Fed. Fausto de Sanctis Julg. 05/06/2017 DEJF 20/06/2017)”. Em 

resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas partes, fora 

nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo médico pericial 

emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, ID 26512648 que a requerente é 

portadora de tendinite em ombros bilateral (CID M75), onde a sua 

incapacidade é parcial e permanente para atividades laborais, com 

condição de reabilitação, inclusive está em função compatível no momento. 

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença da 

requerente, impõe-se ao caso apenas o reestabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte autora, não 

sendo o caso de conversão do benefício do auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, haja vista a incapacidade laboral da autora 

não ter sido total. Nesse prisma, estando presentes os requisitos para 

antecipação da tutela no tocante ao recebimento do benefício, tendo 

demonstrado o requerente, através do acervo documental e pericial, ser, 

segurado obrigatório, bem como portadora de tendinite nos ombros 

bilateral (CID M75), DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pela 

requerente para o reestabelecimento do benefício previdenciário 

denominado auxílio-doença acidentário. Ante o exposto, restando 

preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a reestabelecer o auxílio-doença acidentário à requerente 

Ana Cláudia Paes dos Santos, na base de um salário mensal, conforme 

artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data de cessação do 

benefício, qual seja, 08 de janeiro de 2019, (Comunicação de decisão INSS 

anexo aos autos) (parcelas vencidas), e a DIP – data do início de 

pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta sentença, com 

observação ao artigo 60, §9º da Lei n.º 8.213/1991. Declaro extinto o 

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

Código de Processo Civil. Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a 

requerente Ana Cláudia Paes dos Santos, a implementação do benefício 

de auxílio-doença de natureza acidentária no prazo de dez (10) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 2° do art. 475 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000729-96.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PAULO CEZAR DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com 

pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso no interesse do requerente Paulo Cézar da Silva em face do 

Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, devidamente 

qualificados nos autos. Relata o parquet que o requerente é portador de 

pneumonite química intensa – CID J68.0 e bronquiectasias – CID J47, 

oportunidade em que solicitou providências para obtenção dos 

medicamentos de uso contínuo SERETIDE (propionato de fluticasona, 

xinafoato de salmeterol) 50/250 mcp e SPIRIVA RESPIMAT (brometo de 

tiotrópio) 2,5 mcp, dos quais necessita. O requerente não possui 

condições financeiras para custear os fármacos e solicitou os 

medicamentos junto à Secretaria Municipal de Saúde, sendo informado que 

“os medicamentos SERETIDE (propionato de fluticasona, xinafoato de 

salmeterol) 50/250 mcp e SPIRIVA RESPIMAT (brometo de tiotrópio) 2,5 

mcp não integram nenhuma lista de medicamentos do Sistema Único de 

Saúde”. A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela 

concessão da tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e 

o Município de Pedra Preta, a fornecerem os medicamentos SERETIDE 

(propionato de fluticasona, xinafoato de salmeterol) 50/250 mcp e SPIRIVA 

RESPIMAT (brometo de tiotrópio) 2,5 mcp em quantidade suficiente e 

integral ao paciente Paulo Cézar da Silva, imediatamente e enquanto 

perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Despacho 

solicitando parecer técnico do NAT, ID 20881956. O parecer técnico do 

Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos concluindo-se que 

o medicamento “Spiriva (brometo de tiotrópio): é um anticolinérgico de 

longa ação que apresenta afinidade similar pelos subtipos de receptores 

muscarínicos M1 a M5. Quando administrado por inalação, é seletivo para 

o brônquio, levando à broncodilatação A CONITEC tornou pública a 

decisão de não incorporar esta medicação no SUS para o tratamento de 

DPOC. Esse medicamento NÃO está incluído na lista de Assistência 

Farmacêutica do SUS.” Em decisão de ID 21349480 foi deferida a tutela de 
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urgência, ocasião em que foi determinada a citação dos requeridos para 

contestarem no prazo legal. Regularmente citados e notificados, apenas o 

requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação conforme ID 

22572444. Por sua vez, o Ministério Público (ID 22566637) pugnou pelo 

bloqueio de valores em conta dos requeridos, para a aquisição dos 

fármacos pleiteados pelo autor. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Do julgamento antecipado. Dispõe o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte: Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência 

de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de 

demais provas. A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão 

vejamos: Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. 

Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). Desta forma, 

entendo pelo julgamento antecipado. Da Revelia. Inicialmente, decreto a 

revelia do requerido Município de Pedra Preta-MT nos termos do artigo 344 

do CPC, vez que devidamente citado não apresentou defesa no prazo 

legal. Do Mérito. Segundo se extrai dos autos, o requerente é portador de 

pneumonite química intensa – CID J68.0 e bronquiectasias – CID J47, razão 

pela qual necessita fazer uso contínuo dos medicamentos SERETIDE 

(propionato de fluticasona, xinafoato de salmeterol) 50/250 mcp e SPIRIVA 

RESPIMAT (brometo de tiotrópio) 2,5 mcp. Como é sabido, o direito à vida é 

a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5º, 

“caput”, da Carta Magna, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).” Por seu turno, o 

direito à saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição Federal, 

como um dos direitos sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” Ainda, dispõem os 

artigos 196 e 197 da Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, 

chamada Lei da Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito 

à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está 

garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a 

obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos 

hipossuficientes. Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, 

que “visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou 

coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 

determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de 

modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª 

Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005). É 

evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando 

obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente. 

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu 

tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas 

orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos 

administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos 

princípios da isonomia e da igualdade de condições. O direito à vida e à 

saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos 

orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela 

Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da 

solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade 

urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do 

setor público. Desse modo, resta configurado que tanto o Estado de Mato 

Grosso quanto o Município de Pedra Preta são responsáveis a fornecerem 

ao requerente os medicamentos SERETIDE (propionato de fluticasona, 

xinafoato de salmeterol) 50/250 mcp e SPIRIVA RESPIMAT (brometo de 

tiotrópio) 2,5 mcp, conforme relatório médico, necessário para o 

diagnóstico, tratamento da doença e restabelecimento da saúde da 

paciente, independentemente de processo administrativo. Ante o exposto 

e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que os requeridos 

Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, forneçam no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos SERETIDE (propionato de 

fluticasona, xinafoato de salmeterol) 50/250 mcp e SPIRIVA RESPIMAT 

(brometo de tiotrópio) 2,5 mcp ao requerente Paulo Cézar da Silva, 

enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. 

Ademais, colha-se a manifestação do Ministério Público acerca de 

orçamentos atualizados dos fármacos pleiteados, para análise do pleito de 

bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000769-78.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VALDIVINO JUNIOR ANDRELINO DE OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE PEDRA 

PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública de obrigação de 

fazer consistente em Internação Compulsória com pedido de tutela 

provisória de urgência ingressada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de VALDIVINO JÚNIOR ANDRELINO DE OLIVEIRA e 

do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, todos qualificados nos autos. Narra o 

Ministério Público, em síntese, que foi solicitado providências para 

internação e desintoxicação de entorpecentes do requerido por parte de 

sua genitora, a qual faz uso de entorpecentes e não consegue se livrar do 

vício, sendo necessário ser submetida a tratamento para 

toxicodependentes. Conforme laudo médico anexo, emitido pelo médico Dr. 

João Paulo Lago, o requerido Valdivino Júnior Andrelino de Oliveira é 

portador de esquizofrenia e dependência química (CID.10-F20.0 + F12 + 

F14), necessitando de tratamento para toxicodependentes. Vejamos: 

“Valdivino Júnior Andrelino de Oliveira encontra-se em tratamento 

psiquiátrico p/ esquizofrenia e dependência química necessita de 

internação compulsória por 9 meses. CID 10: F20.0 + F12 + F14. Antônio 

de Castro Alves – Psiquiatra – CRM – 1500-MT”. Por tais razões, requer a 

concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o 

Município de Pedra Preta proceda à internação Compulsória de Valdivino 

Júnior Andrelino de Oliveira, para o referido tratamento compulsório em 

Comunidade Terapêutica pelo período mínimo de 9 (nove) meses e 

enquanto perdurar o tratamento, até a recuperação total da paciente, sob 
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pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e 

bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do 

crime de desobediência. Instado a manifestação o Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT, informou sobre a necessidade de tratamento adequado 

psiquiátrico em regime de internação, podendo haver perda de 

oportunidade. A inicial veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida em decisão de ID 25159894. O requerido Valdivino Júnior 

Andrelino de Oliveira apresentou contestação conforme ID 22819218, bem 

como o Município de Pedra Preta-MT apresentou contestação em ID 

24703256, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. Por sua vez, o 

Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar arguida pelo requerido 

Munícipio de Pedra Preta-MT, bem como pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo julgado procedente o mérito, (ID 27333497). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

seguinte: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas; Pelos documentos acostados aos autos, 

verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a 

necessidade de produção de demais provas. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido, senão vejamos: Recurso de apelação cível. Reintegração 

de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). 48701349 ¬ 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À 

SAÚDE. MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE 

PROSTATA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER 

CONSTITUCIONAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE 

CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. 

FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). 

IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO 

INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO 

COMPETENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. 1. Emergindo 

incontroversos os fatos dos quais emergiram a lide, não sobejando 

matéria passível de elucidação via de prova oral, notadamente porque a 

comprovação de que o medicamento almejado é passível de substituição 

por fármaco dispensado regularmente pela rede pública é matéria passível 

de elucidação via de prova documental ou, em última análise, pericial, 

jamais via de depoimentos testemunhais, o julgamento antecipado da lide 

se conforma com o devido processo legal, porquanto não compactua com 

a realização de provas ou diligências inservíveis e inúteis para subsidiar a 

elucidação do litígio. 2. A transcendência do direito à saúde, como 

expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à 

pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado 

a implementação de ações positivas destinadas à materialização do 

almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma 

programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que 

prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 3. 

Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso 

diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes 

para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no 

exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser 

contemplada com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, 

inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito 

Federal. 4. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de 

origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação 

orçamentária não exime o ente estatal de adimpli¬-la, custeando o 

tratamento médico prescrito, competindo¬-lhe remanejar as verbas de que 

dispõe de forma a cumpri¬-la na forma que lhe está debitada. 5. Inocorre 

violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de 

obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico ao cidadão 

carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com 

competência para velar e ensejar o cumprimento das Leis, tem o dever de 

controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir 

quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 6. 

O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias 

individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, 

prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando 

que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser 

preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei nº 

8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no 

Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas 

tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no 

país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico 

assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que 

acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera 

integra os serviços públicos de saúde. 7. Remessa necessária e apelo 

conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDF Rec 

2015.01.1.041940¬0 Ac. 922.934 Primeira Turma Cível Rel. Des. Teófilo 

Caetano DJDFTE 16/03/2016 Pág. 151)(grifo nosso). Desta forma, entendo 

pelo julgamento antecipado. DA PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Em 

relação à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, 

Município de Pedra Preta-MT, não merece acolhimento. Denota-se que a 

responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou realização de 

tratamento aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o 

município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua 

prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, 

forte no artigo 196 da Constituição Federal. A jurisprudência assim 

preleciona, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – 

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E 

ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de 

defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova 

pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava 

comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la 

a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização 

de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação 

de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor 

prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se 

falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser 

cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, 

consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA 

RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes 

públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa 

Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. 

RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).” Desta feita, rejeito a preliminar 

arguida. DO MÉRITO. Segundo se extrai dos autos, o requerido Valdivino 

Júnior Andrelino de Oliveira é portador de esquizofrenia e dependência 

química (CID.10-F20.0 + F12 + F14), necessitando de tratamento para 

toxicodependentes. Como é sabido, o direito à vida é a mais importante 

das garantias fundamentais consagradas no art. 5º, “caput”, da Carta 

Magna, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade (...).” Por seu turno, o direito à 

saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição Federal, como 

um dos direitos sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 184 de 443



desamparados, na forma desta Constituição.” Ainda, dispõem os artigos 

196 e 197 da Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, chamada Lei da 

Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à 

integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente 

pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar 

políticas públicas que atendam aos hipossuficientes. Para tanto foi criado 

o Sistema Único de Saúde – SUS, que “visa a integralidade da assistência 

à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela 

necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando 

comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por 

determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para 

debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, 

que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, 

Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005). Ademais, insta consignar que o cidadão 

não está obrigado a submeter primeiramente o caso aos ritos 

administrativos, vez que é vedada a exclusão de qualquer lesão ou 

ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, 

inc. XXXV da CR, assim fica afastada a preliminar de falta de interesse de 

agir suscitada pelo município requerido. É evidente que não se pode 

erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o 

tratamento adequado ao cidadão carente. O usuário do SUS tem direito a 

atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, 

independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz 

ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o 

direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de 

condições. O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela 

obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de 

prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é 

assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os 

doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem 

administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal 

irreparável provocado pela inércia do setor público. Desse modo, resta 

configurado que o Município de Pedra Preta-MT é responsável a fornecer 

o tratamento, consistente em internação em clínica especializada à 

paciente, necessário para o diagnóstico e posterior tratamento da doença 

e restabelecimento da saúde do paciente, independentemente de 

processo administrativo. Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT 

proceda à internação Compulsória de VALDIVINO JÚNIOR ANDRELINO DE 

OLIVEIRA, às expensas do Poder Público Municipal, pelo tempo necessário 

ao tratamento indicado pelo médico, nos termos do art. 3º da Lei 

10.216/01, em Comunidade Terapêutica pelo período mínimo de 9 (nove) 

meses e enquanto perdurar o tratamento, até a recuperação total da 

paciente, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de 

atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais 

decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização 

pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal. Sem 

custas. Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado nos autos, 

Dr. João Faustino Neto, arbitro os honorários advocatícios em 1 (uma) 

URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas 

e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000087-26.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIENE NUNES DA CRUZ POLGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO DOS SANTOS POLGA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000087-26.2019.8.11.0022. AUTOR(A): LAURIENE 

NUNES DA CRUZ POLGA REU: GENESIO DOS SANTOS POLGA JUNIOR S 

E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos com pedido de 

tutela de urgência ingressada por Mateus Nunes Polga neste ato 

representada por sua genitora Lauriene Nunes da Cruz Polga, em 

desfavor de Genesio dos Santos Polga Junior, todos devidamente 

qualificados nos autos. Na audiência de conciliação de Id. 26567008, as 

partes entabularam acordo acerca do pagamento dos alimentos e das 

despesas extraordinárias, requerendo a homologação do acordo. Instado 

a se manifestar (Id. 30569991), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. As partes são 

legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Satisfazendo as partes os 

requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. O acordo se 

regerá pelas cláusulas descritas termo de audiência de Id. 26567008 dos 

autos do processo. Ante os serviços prestado pela advogada nomeada, 

Dra. Vanderlandis da Silva Santos, arbitro 03 (três) URH, a ser suportado 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-29.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D H MASSUIA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000921-29.2019.8.11.0022. AUTOR(A): VALDIR BRAZ 

REU: D H MASSUIA - EPP SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação 

Cobrança de Débito proposta por VALDIR BRAZ em desfavor de D H 

MASSUIA - EPP, devidamente qualificado nos autos. Na audiência de 

conciliação de Id. 26832988 as partes juntaram a minuta de acordo, 

requerendo a sua homologação e a extinção da presente ação. Vieram-me 

os autos conclusos. EIS O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no termo da audiência de 

conciliação de Id. 26832988 dos autos do processo. Sem custas 

processuais, conforme dispõe o artigo 90, §3º, do CPC, e honorários 

advocatícios conforme pactuados entre as partes. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000881-47.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

ALTINO DELGADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000881-47.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALTINO DELGADO DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso no interesse do requerente Altino Delgado de 

Souza em face do Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, 

devidamente qualificados nos autos. Relata o parquet que o requerente 

possui Sequela Polineurorradiculopatia com reinervação, razão pela qual 

necessita fazer tratamento de Eletroneuromiografia. O requerente não 

possui condições financeiras para custear o tratamento e solicitou esse à 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que o tratamento não é 

disponibilizado pelo SUS. A inicial veio instruída com os documentos, e 

pugnou pela concessão da tutela de urgência para compelir o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, a fornecerem o tratamento de 

Eletroneuromiografia ao requerente Altino Delgado de Souza, 

imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de 

valores. Despacho solicitando parecer técnico do NAT. O parecer técnico 

do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos concluindo-se 

que o tratamento é assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 

decisão de ID 23782452 foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que 

foi determinada a citação dos requeridos para apresentarem contestação 

no prazo legal. Regularmente citados os requeridos Estado de Mato 

Grosso e Município de Pedra Preta-MT apresentaram contestação no 

prazo legal em ID 25245173, alegando preliminar de falta de interesse de 

agir, bem como, ID 26113971, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, 

respectivamente. Por fim, o autor apresentou impugnação no prazo legal, 

conforme ID 30168861, pugnando pela rejeição das preliminares arguidas, 

ocasião em que pleiteou a procedência da ação, bem como o julgamento 

antecipado. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Dispõe o artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte: Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência 

de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de 

demais provas. A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão 

vejamos: Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. 

Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). 48701349 ¬ 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À 

SAÚDE. MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE 

PROSTATA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER 

CONSTITUCIONAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE 

CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. 

FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). 

IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO 

INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO 

COMPETENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. 1. Emergindo 

incontroversos os fatos dos quais emergiram a lide, não sobejando 

matéria passível de elucidação via de prova oral, notadamente porque a 

comprovação de que o medicamento almejado é passível de substituição 

por fármaco dispensado regularmente pela rede pública é matéria passível 

de elucidação via de prova documental ou, em última análise, pericial, 

jamais via de depoimentos testemunhais, o julgamento antecipado da lide 

se conforma com o devido processo legal, porquanto não compactua com 

a realização de provas ou diligências inservíveis e inúteis para subsidiar a 

elucidação do litígio. 2. A transcendência do direito à saúde, como 

expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à 

pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado 

a implementação de ações positivas destinadas à materialização do 

almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma 

programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que 

prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 3. 

Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso 

diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes 

para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no 

exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser 

contemplada com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, 

inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito 

Federal. 4. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de 

origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação 

orçamentária não exime o ente estatal de adimpli¬-la, custeando o 

tratamento médico prescrito, competindo¬-lhe remanejar as verbas de que 

dispõe de forma a cumpri¬-la na forma que lhe está debitada. 5. Inocorre 

violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de 

obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico ao cidadão 

carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com 

competência para velar e ensejar o cumprimento das Leis, tem o dever de 

controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir 

quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 6. 

O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias 

individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, 

prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando 

que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser 

preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei nº 

8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no 

Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas 

tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no 

país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico 

assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que 

acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera 

integra os serviços públicos de saúde. 7. Remessa necessária e apelo 

conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDF Rec 

2015.01.1.041940¬0 Ac. 922.934 Primeira Turma Cível Rel. Des. Teófilo 

Caetano DJDFTE 16/03/2016 Pág. 151)(grifo nosso). Desta forma, entendo 

pelo julgamento antecipado. DAS PRELIMINARES. Falta de Interesse de 

Agir. Com relação a preliminar de falta de interesse de agir exposta pelo 

requerido Estado de Mato Grosso, razão não lhe assiste, uma vez que 

existe o interesse processual ou interesse de agir sempre que houver 

necessidade via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, 

sempre que o processo for útil, desta feita rejeito a preliminar arguida. 

Ilegitimidade passiva. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva 

levantada pelo requerido, Município de Pedra Preta-MT, não merece 

acolhimento. Denota-se que a responsabilidade para o fornecimento de 

medicamentos ou realização de tratamento aos cidadãos é concorrente 

entre a união, os estados e o município, podendo qualquer deles ser 

demandado em juízo para sua prestação, o que acarreta a rejeição da 

preliminar de ilegitimidade passiva, forte no artigo 196 da Constituição 

Federal. A jurisprudência assim preleciona, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA 

SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA 

POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO 

– ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – 

CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E ESTADO DE 

MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A 

preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa deve ser 
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rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova pericial médica, 

pois a utilização do referido medicamento já estava comprovada nos 

autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la a seu juízo de 

valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e 

cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação de 

medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar 

incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se falar em 

exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser cumprida a 

obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, consoante 

entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à 

vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do 

artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa Necessária 133558/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, 

Publicado no DJE 05/12/2016).”4. RECURSO DESPROVIDO. (Ap 

171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 

13/09/2018).” Desta feita, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

Segundo se extrai dos autos, o requerente possui Sequela 

Polineurorradiculopatia com reinervação, razão pela qual necessita fazer 

tratamento de Eletroneuromiografia, conforme solicitação médica. Como é 

sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias fundamentais 

consagradas no art. 5º, “caput”, da Carta Magna, “in verbis”: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (...).” Por seu turno, o direito à saúde está arrolado no “caput” 

do art. 6º da Constituição Federal, como um dos direitos sociais: “Art. 6º 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da 

Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, chamada Lei da 

Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à 

integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente 

pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar 

políticas públicas que atendam aos hipossuficientes. Para tanto foi criado 

o Sistema Único de Saúde – SUS, que “visa à integralidade da assistência 

à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela 

necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando 

comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por 

determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para 

debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, 

que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, 

Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005). É evidente que não se pode erguer 

barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o 

tratamento adequado ao cidadão carente. O usuário do SUS tem direito a 

atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, 

independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz 

ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o 

direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de 

condições. O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela 

obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de 

prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é 

assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os 

doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem 

administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal 

irreparável provocado pela inércia do setor público. Desse modo, resta 

configurado que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de 

Pedra Preta são responsáveis a fornecerem o tratamento solicitado pelo 

requerente, conforme indicação médica, necessário para o diagnóstico, 

tratamento da doença e/ou restabelecimento da saúde do paciente, 

independentemente de processo administrativo. Ante o exposto e, por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, determinando que os requeridos 

Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, solidariamente, 

disponibilizem o tratamento de Eletroneuromiografia ao requerente Altino 

Delgado de Souza, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob 

pena de bloqueio de valores. Ciência as partes. Sem custas e sem 

honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-37.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARQUES ANTONIO DA SILVA OAB - MT0018565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000914-37.2019.8.11.0022. AUTOR(A): CRISTIANE 

SANTANA DE SOUZA REU: ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA S E N T E N Ç 

A Vistos etc. Trata-se a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável Consensual C/C Partilha de bens, guarda e alimentos ingressada 

por CRISTIANE SANTANA DE SOUZA e ADRIANO SILVEIRA DA SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narram os autores que 

conviveram como se casados fossem por período aproximados de 08 

(oito) anos, razão pela qual reconhecem a existência de união estável 

durante o mencionado lapso temporal. Contudo, encontram-se separados 

de fato desde 30 de junho de 2019, sendo entendimento comum do casal 

que a convivência entre eles tornou-se intolerável, não havendo 

possibilidade de reconciliação. Relatam que no período dessa convivência 

tiveram duas filhas, sendo elas: Yasmim Santana Silveira de Souza, 

nascida em 13/06/2016 e Ana Claudia Santana Silveira de Souza, nascida 

em 28/06/2012. Anexo a exordial juntaram a minuta do acordo sobre o 

reconhecimento da união estável e sua dissolução, bem como sobre a 

partilha dos bens, guarda, vistas e alimentos dos filhos menores de idade. 

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja homologado o 

acordo firmado. Instado a se manifestar (Id. 24803354), o Ministério 

Público opinou seja homologado o acordo entabulado entre as partes, a fim 

de que produza seus efeitos, resolvendo-se o mérito, nos termos da 

legislação vigente. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas na minuta de acordo anexo 

a exordial, dos autos do processo. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000744-65.2019.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NICOLINI JUNIOR (AUTOR(A))

JULIANA APARECIDA SANTANA NICOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALBA BEGE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000744-65.2019.8.11.0022. AUTOR(A): WALTER 

NICOLINI JUNIOR, JULIANA APARECIDA SANTANA NICOLINI REU: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A, GALBA BEGE ADMINISTRADORA E CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de reparação de 

danos materiais e morais ajuizada por WALTER NICOLINI JÚNIOR em 

desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS AS e GALBA CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA, devidamente qualificados nos autos. Em manifestação 

de Id. 22968111, o autor declarou que desiste do prosseguimento do 

processo, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pelo 

requerente. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

devidas anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-21.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000734-21.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.153,91 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDSON ROSA 

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 412, centro, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, torre A, andar 12, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04794-000 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 20/05/2020 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-72.2019.8.11.0022
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JOSE WELLINGTON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/O 

(ADVOGADO(A))
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000750-72.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE WELLINGTON 

DA SILVA BARBOSA Endereço: Rua Rui Barbosa, 154, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 31/07/2019 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 
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fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-72.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000750-72.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE WELLINGTON DA SILVA 

BARBOSA Endereço: Rua Rui Barbosa, 154, Centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado. 

PEDRA PRETA, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON TERTO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000745-50.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WEMERSON TERTO 

DOMINGOS DA SILVA Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 31/07/2019 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de junho de 2019. (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 
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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: 1000745-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON TERTO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000745-50.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WEMERSON TERTO DOMINGOS DA 

SILVA Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no 

prazo legal, apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA 

PRETA, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-80.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA SEBASTIANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000840-80.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.097,07 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROMILDA SEBASTIANA 

ALVES Endereço: adonias rocha, 142, quadra 06 a, cidade viva, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) 

Advogado(a): A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 07/08/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 11 de julho de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-80.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA SEBASTIANA ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000840-80.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.097,07 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROMILDA SEBASTIANA ALVES 

Endereço: adonias rocha, 142, quadra 06 a, cidade viva, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000704-83.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAURILIO HENRIQUE 

OLIVEIRA LOPES Endereço: RUA QUATRO, 45, QD 05, JD MATO 

GROSSO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 17/07/2019 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 3 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000704-83.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAURILIO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES 

Endereço: RUA QUATRO, 45, QD 05, JD MATO GROSSO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. PEDRA PRETA, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-46.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GOMES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

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

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000603-46.2019.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 20.976,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NIVALDO GOMES DE ARAUJO Endereço: Av. Frei Servacio, 955, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3976, CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78705-164 Nome: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Endereço: FIAT AUTOMÓVEIS, 3455, AVENIDA CONTORNO 3455, 

DISTRITO INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL, BETIM - MG - CEP: 32669-900 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, 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 Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 19/06/2019 Hora: 14:40 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. 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. PEDRA 

PRETA, 16 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-46.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GOMES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000603-46.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 20.976,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NIVALDO GOMES DE ARAUJO Endereço: Av. Frei 

Servacio, 955, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 

LTDA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3976, CIDADE SALMEN, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-164 Nome: FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Endereço: FIAT AUTOMÓVEIS, 3455, 

AVENIDA CONTORNO 3455, DISTRITO INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL, 

BETIM - MG - CEP: 32669-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao 

Recurso Inominado, bem como, manifeste acerca da petição Id. 30492866, 

no prazo de 05 (cinco) dias. PEDRA PRETA, 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 
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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: 1000079-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATAN JOSE MENDONCA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

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

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000079-83.2018.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

JOHNNATAN JOSE MENDONCA DE CARVALHO Endereço: ADONIAS DA 

ROCHA, 260, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 

100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 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 (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ R$ 8.489,97 (oito mil e 

quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). PEDRA PRETA, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000261-69.2018.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS 

SANTOS Endereço: Rua B, Quadra 10, casa 10, (66) 99693-1340, Monte 

Orebe, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, 4 andar, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos, quanto ao cumprimento do 

acordo juntado nos autos. PEDRA PRETA, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

MT0019989A e Advogado do (a) REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURAND. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 11/10/2017 Hora: 15:30, juntamente com 

as partes, no endereço ao f inal indicado. Processo : 

8010140-49.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 22.466,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

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

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 8010140-49.2016.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 22.466,12 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, Indenização por 

Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

Avenida CUIABÁ, 985, Centro,, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 

POLO PASSIVO: Nome: GILBERTO DA SILVA GARCIA Endereço: Rua 02, 

27, JARDIM MATO GROSSO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DO PATRONO DO POLO PASSIVO, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

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 (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 3.252,26 (três mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais e vinte seis centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

PEDRA PRETA, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000147-67.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000147-67.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.517,86 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, Quadra 504, 

Edificio Ana Carolina - sala 101 a 106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70730-521 POLO PASSIVO: Nome: ADRIANA TEIXEIRA Endereço: Rua 

Judiciario, 26, Sao Marcos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

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 (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 2.326,00 (dois mil, trezentos e 

vinte e seis reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). PEDRA PRETA, 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 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000747-20.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE ALEXANDRE 

PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 31/07/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000747-20.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, quanto a quitação do 

débito. PEDRA PRETA, 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.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-48.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERREIRA 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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000329-48.2020.8.11.0022. REQUERENTE: ODAIR FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora acostou na inicial apenas declarações que 

reside no Município de Pedra Preta-MT, contudo, o extrato do SPC juntado 

aos autos para comprovar a inserção do seu nome nos órgãos de 

proteção do crédito pela ré, demonstra que o autor reside no Município de 

Várzea Grande-MT. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, intime-se a autora para no prazo 15 (quinze) dias, 

emende o pedido inicial, devendo juntar o comprovante de endereço em 

seu nome, referente aos últimos três meses, neste município e comarca de 

Pedra Preta-MT, sob pena de indeferimento da inicial, sem o julgamento do 

mérito. Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000029-57.2018.8.11.0022. REQUERENTE: JESSICA CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o 

causídico da parte autora para se manifestar a respeito do depósito 

efetuar pela requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, caso haja 

concordância, DETERMINO a expedição do alvará para levantamento dos 

valores, desde que seja requerido o levantamento do direito da autora na 

sua respectiva conta e dos honorários de sucumbência na conta do 

causídico. Após, arquive-se os autos. Por outro lado, havendo 

requerimento para o levantamento dos valores depositado nos autos 

integralmente na conta do causídico, venham-me os autos conclusos para 

análise do pedido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-90.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAUCENI ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000710-90.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MAUCENI ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. 28727903. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a 

liberação dos valores depositados nos autos a título de cumprimento da 

obrigação imposta na sentença em favor da parte autora. Após, 

arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-78.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO JORGE DE PAULA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8020002-78.2015.8.11.0022. REQUERENTE: KAIRO JORGE DE PAULA 

VASCONCELOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. 29453326. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a 

liberação dos valores depositados nos autos a título de cumprimento da 

obrigação imposta na sentença em favor da parte autora. Após, 

arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-87.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000749-87.2019.8.11.0022. REQUERENTE: PAULO MENDES CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Intime-se o causídico da 

parte autora para se manifestar a respeito do depósito efetuar pela 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, caso haja concordância, 

DETERMINO a expedição do alvará para levantamento dos valores, desde 

que seja requerido o levantamento do direito da autora na sua respectiva 

conta e dos honorários de sucumbência na conta do causídico. Após, 

arquive-se os autos. Por outro lado, havendo requerimento para o 

levantamento dos valores depositado nos autos integralmente na conta do 

causídico, venham-me os autos conclusos para análise do pedido. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-65.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000841-65.2019.8.11.0022. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Intime-se o causídico 

da parte autora para se manifestar a respeito do depósito efetuar pela 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, caso haja concordância, 

DETERMINO a expedição do alvará para levantamento dos valores, desde 

que seja requerido o levantamento do direito da autora na sua respectiva 

conta e dos honorários na conta do causídico. Após, arquive-se os autos. 

Por outro lado, havendo requerimento para o levantamento dos valores 

depositado nos autos integralmente na conta do causídico, venham-me os 

autos conclusos para análise do pedido. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-76.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000698-76.2019.8.11.0022. REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. O recurso é tempestivo e por se encontrarem presentes, 

ainda, os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta a motivação) quanto subjetivos (legitimidade 

e o interesse), recebo o recurso inominado em seu duplo efeito. Intime-se 

a parte requerida para apresentou as suas contrarrazões, no prazo legal. 

Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-04.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000319-04.2020.8.11.0022. AUTOR: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de 

urgência, proposta por MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a autora que é consumidora de 

energia elétrica da empresa requerida, possuindo a unidade consumidora 

sob o número 6/771747-3. Alega que o consumo de energia elétrica da 

Requerente sempre esteve dentro da normalidade, conforme se verifica 

das copias das faturas em anexo referente os anos dezembro/2018 à 

novembro/2019, sendo certo que sempre honrou com todas as obrigações 

derivativas do consumo perante a empresa Requerida. Relata que no mês 

de dezembro/2019, respectivamente, a requerente recebeu uma fatura 

gerada no valor de R$ 426,60, com vencimento para 23/12/2019, com 

alteração exorbitante do valor não condizendo com o consumo real, 

considerando que a média de pagamento das faturas anteriores não 

ultrapassar a média de R$ 183, 75 (cento e oitenta e três reais). Afirma 

que inconformada entrou em contato com a empresa, a fim de solicitar 

explicações origem de tal aumento, entretanto, não obteve êxito, visto que 

a requerida alegou que houve aumento diário de consumo, não lhe dando 

outra opção senão a quitação da fatura. Informa que optou por buscar 

ajuda junto aos órgãos de defesa e proteção do consumidor - PROCON, 

como meio de resolver a pendência admirativamente, sendo que foi 

solicitado a requerida verificação de leitura no medidor da requerente pelo 

prazo de 10 (dez) dias, entretanto, mais uma vez, não obteve êxito, haja 

vista que após a inspeção técnica de vistoria do local, não verificou-se 

nenhuma anormalidade no medidor, de modo que foi mantida a cobrança, 

não restando a requerente outra opção, senão pleitear por seus direitos 

por vias judiciais Por tais razões, requer a concessão da liminar para que 

seja determinada que a parte requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora. 

Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela de urgência pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que a 

parte requerente aportou em parte aos autos documentos imprescindíveis 

para sua concessão. Como se sabe, a antecipação de tutela é o 

adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se 

permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, 

normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. Analisando 

os autos, logo se mostra possível o deferimento da medida acautelatória, 

pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da 

autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um 

juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de 

modo que a autora conseguiu comprovar pelos documentos acostados na 

exordial, que a parte requerida está ameaçando de efetuar a suspensão 

do serviço de prestação de energia elétrica referente ao débito do mês de 

dezembro de 2019, visivelmente exorbitante ao ser comparado a média de 

consumo mensal de outro meses ano de 2019. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLÊNCIA DO 

CONSUMIDOR EM DECORRÊNCIA DAS COBRANÇAS DE VALORES 

DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERIGO DE DANO 

DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. 

Sendo incontestável a presença da verossimilhança das alegações 

autorais, o deferimento do pedido de antecipação da tutela depende 

apenas da demonstração do “periculum in mora” em grau recursal, 

requisito presente no caso em questão. 2. Demonstrada a discrepância 

entre o valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em 

relação àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de 

antecipação da tutela formulado para proibir a suspensão do fornecimento 

de água, porquanto preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC. (N.U 

1007838-67.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)” Ademais interrupção do 

abastecimento de energia elétrica, considerando que este desligamento é 

passível de percepção o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, e evidente os prejuízos que podem acontecer, tendo em vista 

que tal fornecimento é serviço de uso essencial. Assim, há fundado receio 

de que a ré, antes do julgamento da lide, cause lesão ao direito do autor de 

grave e difícil reparação, vez que água é bem indispensável à vida 

moderna; sua interrupção gera transtornos e dissabores consideráveis, 

cuja potencialização impõe à fornecedora e a seus propostos a devida 

sensibilidade, no trato com o consumidor. Deve ser ressaltado que a 

concessão da tutela não isenta o consumidor de fazer o pagamento 

regular das faturas. A tutela concedida diz respeito apenas à suposta 

fatura de consumo exorbitante. Diante do pedido da inversão do ônus da 
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prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), inverto o ônus da prova, considerada a 

hipossuficiência da parte autora em colacionar provas. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos 

autos consta, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela 

autora, para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a 

interrupção do serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/771747-3, referente à cobrança da fatura do mês de dezembro de 2019, 

até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente decisão 

pela demandada, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte 

promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa escrita 

ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte promovente, 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. Intime-se a parte 

promovente da audiência designada, com as advertências descritas no 

artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora apesar de devidamente 

intimada, deixar de realizar os atos e diligências que lhe competir, sem 

promover o determinado, os autos serão extintos sem julgamento do 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cutelas de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000894-46.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONILDO GALVAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000894-46.2019.8.11.0022. EXECUTADO: JOSE LEONILDO GALVAO 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Recebo o pedido de 

cumprimento de sentença de Id. 27867097. Retifique a autuação, de modo 

a constar o nome da ação como cumprimento de sentença e alterando as 

partes, efetivando as demais alterações na Secretaria do Juizado 

Especial. Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, deve a presente execução processar-se aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte 

executada para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Cientifique o 

executado que após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, 

“caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

impugnação, observando as matérias de defesa elencadas no artigo 525 

do CPC. Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, 

determino a expedição de mandado de penhora, para que seja 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não 

sejam penhorados bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-07.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERNANDO RUY BELONDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000280-07.2020.8.11.0022. REQUERENTE: JEFFERSON FERNANDO RUY 

BELONDI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, verifico que o 

endereçamento está incorreto, sendo direcionado para outra comarca. 

Ademais, verifico que o autor atribuiu ao valor da causa a quantia de 

R$1.000,00 (um mil reais), não correspondendo ao valor econômico 

pretendido na ação, ou seja, a soma da quantia de dano moral pleiteado e 

os valores dos débitos que requer ques sejam declarados inexistente. 

Alem disso, verifica-se que a unidade consumidora n. 6/147494-9 trata-se 

de fonecimento do serviço de energia elétrica a um ponto comercial, e não 

está no nome de Jefferson Fernando Ruy Belondi, mas sim da pessoa 

jurídica RODOLFO DOS SANTOS JAQUINTA. Desse modo, Jefferson 

Fernando Ruy Belondi, mesmo sendo o proprietário do pessoa jurídica, é 

ilegítimo para propor a ação, devendo configurar o polo ativo a empresa. A 

jurisprudência é assente neste sentido, vejamos: Apelação cível - Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e 

indenização por danos morais e materiais - Serviço de fornecimento de 

energia elétrica - Pedido de alteração de titularidade e religação - Negativa 

administrativa em razão de débito de terceiro– Tempo de restabelecimento 

do serviço - Locação de outro imóvel - Dano material - Não comprovação - 

Danos morais - Pedido em nome da pessoa jurídica - Impossibilidade - 

Artigo 18 do CPC - Recurso ao qual se nega provimento. 1. Não há falar 

em indenização quando não comprovado o nexo de causalidade entre o 

ato ilícito e o suposto dano material. 2. Conforme previsão expressa do 

artigo 18 do Código de Processo Civil é certo que ninguém poderá 

defender direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico. 3. O sócio não tem legitimidade para pleitear 

indenização por suposto dano. (AC. 5182070/2019, DES. MARCELO 

RODRIGUESI, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2019, 

Publicado no DJE 27/11/2019). (grifo nosso). Desta feita, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a autora para no prazo 

15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, adequando o endereçamento, 

valor da causa e o polo ativo, sob pena de indeferimento da inicial, sem o 

julgamento do mérito. Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-07.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010061-07.2015.8.11.0022. Vistos etc. Recebo o pedido de cumprimento 

de sentença de Id. 26187542. Retifique a autuação, de modo a constar o 

nome da ação como cumprimento de sentença e alterando as partes, 

efetivando as demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. 

Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a 

presente execução processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto 

no Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para 

efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos 

do artigo 523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado que 
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após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando 

as matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo 

supra, não efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de 

mandado de penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça 

às cautelas devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, 

consoante determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-90.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARLEY DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001001-90.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE MARLEY DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Cuida-se de requerimento de desistência 

da ação formulado pela autora na petição acostada no Id. 25881558. Pois 

bem. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa 

renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). 

Importante destacar que de acordo com o Enunciado 90 do FONAJE “É 

desnecessário o consentimento do réu em casos de desistência da ação 

pelo autor, após a citação válida e apresentação de resposta, tendo em 

vista o procedimento diferenciado do Juizado Especial Civil”. Assim, nos 

termos dos artigos 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas 

e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Sem custas Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-72.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MENEZES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010046-72.2014.8.11.0022. EXEQUENTE: CLEONICE MENEZES DA SILVA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado da sentença, a parte exequente 

requereu em petição de Id. 10656158 o cumprimento da sentença, 

atribuindo o valor da execução a quantia de R$ 4.267,62 (quatro mil e 

duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Apesar de 

intimada a parte devedora não efetuou o pagamento no prazo legal, motivo 

pelo qual, a parte exequente peticionou em Id. 16035068 juntando nova 

planilha de cálculo no valor de R$ 5.782,49 (cinco mil e setecentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), com as devidas 

incidências dos encargos moratórios e correção monetária, requerendo a 

penhora de dinheiro. Contudo, antes da análise do pleito do exequente, a 

parte executada peticionou em Id. 16571457, requerendo a juntada do 

comprovante de pagamento no montante de R$ 4.267,62 (quatro mil, 

duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e a 

extinção do feito. Intimada a parte exequente peticionou em Id. 18592953, 

requerendo o levantamento dos valores depositados nos autos e 

postulando o prosseguimento da execução com relação aos valores 

remanescentes devido, atualizado na importância de R$ 2.271,71 (dois mil 

e duzentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), sob o 

fundamento de que o valor de R$ 4.267,62 depositado em 13/09/2018, 

refere-se ao valor do débito atualizado apenas até a data de 10/11/2017. 

Em petição de Id 19837291 a executada requer a indisponibilidade do valor 

de condenação, tendo em vista que a executada é credora de CLEONICE 

MENEZES DA SILVA, até o importe de R$ 12.880,79 (doze mil, oitocentos e 

oitenta reais, e setenta e nove centavos), nos autos n.º Autos n° 

2292-79.2018.8.11.0022, Código: 71946, desta mesma Comarca. Intimada 

para se manifestar, a parte exequente peticionou em Id. 22823766, 

pugnando pelo indeferimento do pedido de indisponibilidade formulado pelo 

requerido, subsidiariamente, caso haja deferimento do pedido, requer ao 

menos assegure ao advogado da exequente a percepção dos honorários 

que lhes são devidos, expedindo o alvará judicial a seu favor, deferindo 

que o bloqueio de apenas 60% (sessenta por cento) do valor total do 

depósito judicial, deferindo o levantamento dos 40% da verba honorária ao 

advogado subscritor da presente. No Id. 2295058 acostou aos autos o 

termo de penhora expedido nos autos de execução n. 

2292-79.2018.811.0022 de código n. 71946, em tramite nesta Comarca de 

Pedra Preta-MT em desfavor da executada Cleonice Menezes da Silva. 

Pois bem. Inicialmente, tendo em vista que a parte devedora não 

apresentou até a presente data qualquer impugnação aos cálculos 

apresentados pela parte exequente, dou-os por homologados para os 

devidos fins de direito. O pedido de penhora formulado pelo executado 

merece acolhimento, tendo em vista que o avalista é devedor solidário que 

não possui benefício de ordem, mesmo que o avalizado tenha bens, deve 

ele honrar o título junto ao credor e só depois acionar o avalizado. Assim, 

defiro a penhora sobre o crédito de Cleonice Menezes da Silva nestes 

autos para a satisfação do crédito da Cooperativa Sicredi Sul MT nos 

autos de execução n. 2292-79.2018.811.0022 de código n. 71946, em 

tramite nesta Comarca de Pedra Preta-MT. Por outro lado, o pedido 

subsidiário do causídico da exequente em Id. 22823766 também merece 

acolhimento, pelos fundamentos em que passo a expor. Importante 

esclarecer que a efetivação da penhora realizada no rosto dos autos, 

ocorre com a sua averbação, ou seja, após a lavratura de seu termo na 

ação correspondente. Vejamos o disposto no artigo 860 do NCPC: “Art. 

860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado.” Assim, ainda que já tenha ocorrido a penhora no rosto dos 

autos, mostra-se possível a reserva e levantamento dos honorários, 

quando a juntada do contrato de prestação em data anterior à expedição 

de mandado de levantamento ou precatório, pelo disposto no artigo 22, §4° 

da Lei n° 8.906/94, vejamos: “Art. 22. A prestação de serviço profissional 

assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, 

aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4º Se o 

advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de 

expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 

determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” 

Ademais, vale registrar que os honorários advocatícios possuem natureza 

alimentar, conforme jurisprudência já consolidada no Colendo STJ. 

Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA 

REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO 

ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da 

impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º 

do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de 
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prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou 

sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora 

de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. 

O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado 

provimento ao recurso especial." (REsp 1365469/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013) 

Portanto, detém preferência em relação ao crédito penhorado no rosto dos 

autos, mostrando-se legítima a reserva de tais valores, ou seja, o valor 

correspondente a 40% do crédito. Por fim, diante do que foi decido, a 

presente ação deve ser extinta, vez que a obrigação imposta na sentença 

foi satisfeita. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da obrigação. 

Expeça-se o alvará para a liberação do valor correspondente a 40% 

(quarenta por cento) do crédito exequendo, ou seja, a porcentagem 

correspondente a somatória do depósito de R$ R$ 4.267,62 (quatro mil e 

duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) mais o 

valor de R$ 2.271,71 (dois mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e 

um centavos) não quitado pelo executado até a data da penhora. 

DETERMINO a intimação do executado para efetuar o depósito de R$ 

2.271,71 (dois mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e um 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da necessidade deste 

juízo efetuar a penhora de dinheiro penhorado em favor da própria 

executada. Após, determino a transferência dos valores remanescentes 

aos autos de execução n. 2292-79.2018.811.0022 de código n. 71946, em 

tramite nesta Comarca de Pedra Preta-MT. Sem custas. Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010164-77.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010164-77.2016.8.11.0022. EXEQUENTE: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por Allan Vitor Sousa 

da Mata em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento 

dos honorários advocatícios que foram arbitrados nos processos em que 

o exequente trabalhou como defensor dativo. Após, o transcurso do 

prazo para o pagamento do RPV, a decisão de Id. 19939209 determinou a 

realização de sequestro do montante devido na conta bancária da 

Fazenda Pública Estadual. Após o transcurso do prazo de defesa, fora 

determinado a expedição do alvará para a liberação dos valores 

bloqueados em favor da parte exequente. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento. Decido. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez 

que o objeto desta execução já foi pago. Satisfeito o credor, exaurida está 

a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento 

do valor pelo executado. Determino a intimação do executado para que ele 

promova a juntada aos autos do respectivo comprovante de recolhimento 

do IRRF, no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, 

do Provimento nº 11/2017-CM. Sem custas. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-07.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CARDOSO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010158-07.2015.8.11.0022. EXEQUENTE: IVONE CARDOSO DA CRUZ 

EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI BRASILTELECOM 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto 

pela empresa devedor no Id. 23970266, alegando contradição na decisão 

retro, aduzindo que há excesso no cálculo judicial, sob o fundamento de 

que o cálculo foi atualizado até 01/03/2018, quando deveria ter sido 

atualizado até 20/06/2016 (Recuperação Judicial). Intimada a parte 

exequente peticionou em Id. 29306864, apresentando contrarrazões ao 

embargos de declaração. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os embargos foram interpostos no 

prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Após atenta análise ao recurso oposto pelos embargantes, 

verifico que razão assiste as partes, devendo os embargos serem 

acolhidos, haja vista que a decisão de Id. 23220588 foi contraditória, eis 

que o artigo 9º, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 preceitua expressamente 

que atualização do crédito da pessoa jurídica em recuperação judicial, 

mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à 

data do pedido de recuperação judicial. Por tudo exposto, nos termos do 

artigo 1.023, do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos embargos de Id. 

23970266, acolhendo-os em sua totalidade, para determinar a retificação 

do cálculo judicial devendo aplicar os juros de mora e correção monetária, 

conforme fixado na sentença, devendo incidirem até a data do pedido de 

recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016, suprimindo, desta forma, a 

contradição existente. Mantenho as demais determinações exaradas, 

devendo a mesma ser cumprida. Ante os serviços prestados pela 

advogada nomeada, Dra. Agnes Laís de Oliveira dos Santos, arbitro 02 

(duas) URH, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão. Após a retificação do cálculo judicial, expeça-se a 

certidão de crédito conforme determino na decisão e, em seguida, 

arquive-se os autos Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-11.2012.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO IZIDORIO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010074-11.2012.8.11.0022. EXEQUENTE: EDUARDO IZIDORIO SOARES 

EXECUTADO: RODOPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de 

cumprimento de sentença interposta por Eduardo Izidório Soares em 
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desfavor de Rodopeças Distribuidora de Peças Automotivas LTDA. ME, 

ambos devidamente qualificado nos autos. Analisando os autos, verifico 

que a executada devidamente citada e intimada para efetuar o pagamento 

do débito (ID. 6885519), esta deixou decorrer o prazo sem manifestação 

e, conforme deferimento de penhora online, restou inexitosa (ID. 6885551), 

sendo reiterada em ID. 6885606, a qual também restou inexitosa. Em 

mandado de penhora deferido, o Oficial de Justiça deixou de proceder a 

penhora, em virtude de não existir mais a Empresa executada (ID. 

20476107). Diante do resultado negativo das penhoras on-line, bem como 

inexistência de bens, e pela informação de que a requerida foi extinta por 

liquidação voluntária em 19/09/2017, imprescindível a extinção do feito, 

nos termos que passo a expor. Conforme dispõe o §4º, artigo 53, da Lei 

9.099/95, o processo será extinto, senão vejamos: “§ 4º - Não encontrado 

o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Com 

relação ao pleito do exequente de Id. 25501684 de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada, deve ser indeferido, pelos 

fundamentos em que passo a expor. Primeiro, porque o referido pedido 

deve ser interposto de forma incidental e não nos próprios autos de 

cumprimento de sentença em andamento. Além disso, importante destacar 

que a desconsideração da personalidade jurídica consiste na exclusão 

episódica, momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica, visando com isto estender os efeitos de suas obrigações à 

pessoa de seus sócios ou administradores, com o fim de coibir o desvio 

da função da pessoa jurídica por estes perpetrada. Assim, a possibilidade 

de um afastamento momentâneo da personalidade jurídica da sociedade 

para destacar ou alcançar diretamente a pessoa do sócio, encontra-se 

prevista no art. 50, do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica". De 

acordo com o dispositivo legal supracitado, constitui-se como pressuposto 

essencial para a aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica a demonstração inequívoca da prática de desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial. Apenas diante do fato de que a pessoa 

jurídica está sendo utilizada para fins contrários ao direito, perante prova 

robusta, é possível desconsiderar a personalidade jurídica e equiparar o 

sócio e a sociedade, para coibir o abuso de direito. No caso dos autos, o 

pleito de desconsideração da personalidade jurídica está 

consubstanciado, basicamente, na alegação de que não houve o 

pagamento do débito e inexistência de bens para saldar a dívida. Desse 

modo, a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é 

condição para a instauração do procedimento que objetiva a 

desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já 

que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de 

desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Desta feita indefiro o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executado. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Por fim, necessária a expedição de 

certidão de existência de dívida em favor do exequente, eis que de posse 

dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC 

e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 

3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: “ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES).” Sem custas. Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000875-40.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: SIMONE APARECIDA DA FONSECA SENTENÇA. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de execução de 

sentença interposta por MAKING OF EVENTOS LTDA - ME em desfavor de 

SIMONE APARECIDA DA FONSECA, ambos devidamente qualificado nos 

autos. Analisando os autos, verifico que a executada não foi encontrada 

para ser citada da ação (Id. 22755392), motivo pelo qual, a parte 

exequente postulou pela suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias em petição de Id. 22767185. O despacho de Id. 29115162 

determinou a intimação da parte exequente para informar o endereço da 

devedora. Intimada a parte exequente peticionou em Id. 29535534 

desistindo do feito. Pois bem. Diante do exposto acima, conforme dispõe o 

§4º, artigo 53, da Lei 9.099/95, o processo será extinto, senão vejamos: “ 

§ 4º - Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Autorizo desde já a devolução 

de documentos mediante recibo nos autos, ficando cópias. Sem custas. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97969 Nr: 1104-72.2014.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Poconé-MT, Aloysio Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:8267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Marco Antonio Jobim - OAB:6412

 VISTOS,

Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a 

Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das 

portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de 

estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do 

Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO o interrogatório do requerido 

para o dia 04 de maio de 2020 às 15h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-86.2019.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDROZA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000528-86.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 23.424,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o recurso de 

apelação foi interposto tempestivamente. Impulsiono intimação da parte 

recorrida para querendo apresentar contrarrazões. POCONÉ, 30 de março 

de 2020. SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33452022

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-25.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO HELENO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Município de Poconé (REU)

 

CERTIDÃO DE REDISTRIBUIÇÃO CERTIFICO que estes autos foram 

redistribuídos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande com número 1009699-14.2020.811.0002, em observância 

ao art. 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019 c/c art. 2º 

da Portaria CGJ N. 129, de 29 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-41.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA LEITE DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNARA RODRIGUES NORONHA PASSOS OAB - SP398046 

(ADVOGADO(A))

SACHA REDONDO MARQUES OAB - SP418167 (ADVOGADO(A))

LAURA APARECIDA DE BARROS MARQUES OAB - SP368868 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seus procuradores, 

para que compareça na audiência de conciliação designada para o dia 

26/08/2020 Hora: 13:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000. .

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-31.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000510-31.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

WILSON RODRIGUES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de 

Benefício Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a 

autora não juntou o indeferimento do requerimento administrativo, dessa 

forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não são 

suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ), bem como, nos 

termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 2465-37.2008.811.0028

 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: Joel Paes de Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Rondon da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 36437

DECISÃO

VISTOS,

Analisando os autos verifico que o feito tramita desde 20.08.2018, bem 

como que o inventariante não se manifesta na demanda desde 2011.

Anoto ainda que a mesma foi intimada em diversas oportunidades a fim de 

juntar ao feito os documentos necessários para o regular processamento 

da ação sendo a certidão negativa da Fazenda Pública Nacional, 

permanecendo inerte.

Dito isso, verifico que o desenrolar do presente procedimento rumo ao seu 

encerramento é imprescindível, já que não é crível admitir que a demanda 

perdure por período indiscriminado de tempo por desídia das partes.

Dessa forma, com fundamento no art.622, II do CPC/2015 removo JOEL 

PAES DE ROMA do cargo de inventariante, devendo ser intimada por seu 

patrono para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se ainda os demais herdeiros (ref.74), a fim de que manifestem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se possuem interesse na ocupação do cargo 

de inventariante.

 Decorrido os prazos supracitados e nada sendo requerido, certifique-se 

caso necessário e, nesta hipótese, na falta das pessoas relacionadas nos 

incisos I a VI do art. 617 do CPC/2015 e não havendo nesta Comarca 

inventariante judicial, nomeio como inventariante a Defensoria Pública 

desta comarca, em conformidade com o inciso VIII do art. 617do CPC/2015, 

dando ciência aos herdeiros.

Intime-a para apresentar a documentação faltante no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61940 Nr: 1951-16.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A, Fundo de Investimentoem Direitos 

Creditórios Não Padronizados NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Joadir do Amaral Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:33237/GO, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

DEFIRO o pedido do exequente de ref. 79, o pedido de imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao executado, por meio 

do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, a 

secretaria deverá intimar o (a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

INDEFIRO de acesso ao sistema INFOJUD, uma vez que compete ao autor 

tomar providencias e medidas necessárias á defesa e satisfação de seus 

interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o fato constitutivo de 

seu direito, sendo necessária a intervenção do judiciário após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 
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pretendida.

Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

que lhe forem cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89807 Nr: 1589-09.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conrado Heitor de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Verifica-se que até o momento não houve citação da parte requerida.

O requerente requer o acesso aos Sistemas a fim de diligenciar em busca 

de novo endereço da parte.

Ocorre que a parte requerente deixou de comprovar a impossibilidade em 

obter o endereço da requerida, a fim de justificar o deferimento do pedido.

Aliado a isso, a parte autora não é hipossuficiente, possuindo meios a sua 

disposição a fim de localizar o endereço da parte requerida.

Ademais, não cabe ao juízo diligenciar a favor da parte quando ausente a 

prova da impossibilidade de fazê-lo.

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido.

Intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103104 Nr: 2853-27.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nardini Pisos e Revestimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON MOISES QUACCHIO - 

OAB:147405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 DECISÃO

VISTOS,

 DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao executado, por meio do sistema RENAJUD de fl. 113.

 Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do executado, via RENAJUD, a 

secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

INDEFIRO de acesso ao sistema INFOJUD, uma vez que compete ao autor 

tomar providencias e medidas necessárias á defesa e satisfação de seus 

interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o fato constitutivo de 

seu direito, sendo necessária a intervenção do judiciário após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

que lhe forem cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117470 Nr: 342-85.2016.811.0028

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves Moreira - ME, Paulo Alves Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

Jair Demetrio - OAB:93907-A/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, incisos I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, e EXTINGO o 

processo com resolução de mérito.

Em conformidade com o posicionamento do E. STJ, DEIXO DE CONDENAR 

a ré em honorários advocatícios, considerando que não houve prova da 

resistência à exibição dos documentos pleiteados, ressaltando que a 

Requerida, ainda que em sede judicial, cumpriu com a decisão deferida 

nos autos. (STJ - AREsp: 1276726 SP 2018/0083880-0, Relator: Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118537 Nr: 638-10.2016.811.0028

 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: Edson Rosário de Campos, Rodrigo Diego de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberty Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:219767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:30629/MG

 Ante o exposto, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, uma vez que não restou 

demonstrado nos autos os requisitos necessários a procedência da ação.

 Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$5.000 (cinco mil reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC, tornando a quantia inexigível, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, 

uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

 Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121239 Nr: 1343-08.2016.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldino Rodui ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 121239

DECISÃO

VISTOS,

 DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao executado, por meio do sistema RENAJUD de (ref. 43).

Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do executado, via RENAJUD, a 

secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

INDEFIRO de acesso ao sistema INFOJUD, uma vez que compete ao autor 

tomar providencias e medidas necessárias á defesa e satisfação de seus 

interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o fato constitutivo de 

seu direito, sendo necessária a intervenção do judiciário após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

que lhe forem cabíveis.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129483 Nr: 4082-51.2016.811.0028

 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: Valdemir Jacob dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 CÓDIGO:129483

DESPACHO

 VISTOS,

Verifica-se que o requerente apresentou justificativa somente após o 

despacho do juízo.

Aliado a isso, deixou de acostar prova do alegado quanto a 

impossibilidade de comparecer ao ato.

Nesse diapasão, o art. 334, §8º do CPC estabelece que a ausência de 

qualquer das partes a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, devendo ser arbitrada multa.

No caso dos atos, o requerente sequer deixou de apresentar justificativa 

tempestivamente, bem como, não apresentou documentos que comprovem 

as alegações.

Com tais considerações, em consonância com o artigo supra, ARBITRO 

multa de 1% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado 

de Mato Grosso, a ser paga por meio de depósito judicial na Conta Única, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação.

Ademais, considerando o comparecimento espontâneo, certifique-se 

quanto a apresentação de impugnação a contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130874 Nr: 180-56.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weszilley Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DETERMINO O PERDIMENTO arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, 

calibre 22, numeração PG 4189688, de uso permitido, e 06 (seis) munições 

de mesmo calibre sendo 05 (cinco) intactas e 01 (uma) picotada, 

apreendidas nestes autos em favor do Comando do Exército, na forma do 

artigo 25 do Estatuto do Desarmamento. OFICIE-SE e PROCEDA o 

encaminhamento da referida arma e munição nos ditames previstos na Lei 

10.826/03, bem como do Provimento 05/2017 - CGJ.CONCEDO os 

benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das 

custas processuais.TRANSITADA EM JULGADO:a) EXPEÇA-SE a 

comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do 

art. 15, III, da Constituição da República, e ao Instituto de Identificação da 

Secretaria de Estado de Defesa Social do Mato Grosso, para que se 

procedam as anotações de estilo;b) EXPEÇA-SE guia de execução 

definitiva, devendo a mesma ser remetida ao executivo de pena do 

acusado para fins de unificação pelo sistema SEEU.c) OFICIE-SE, para 

anotações, aos órgãos de identificação (artigos 974, inciso IV, e 1.453, 

inciso III, CNGC);d) Deixo de proferir quaisquer determinações a respeito 

de eventual condenação ao pagamento de multa ante a nova redação 

dada ao artigo 51 do Código Penal através da Lei 13.964/2019.e) Com o 

transito em julgado, PROCEDA-SE o cadastro e inserção do executivo de 

pena, documentos e atos necessários, ao SISTEMA SEEU – Sistema 

Eletrônico de Execução Unificado;Após, ARQUIVE-SE o presente feito, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144212 Nr: 5844-68.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Bianor Ferreira Mendes, Daniele 

Cristina Prado Cintra, Kaoany Marcia do Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - OAB:, LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493

 EXPEÇAM-SE as respectivas GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA dos 

réus observando-se o regime inicial fixado, com fundamento no artigo 387, 

§1º do CPP, momento em que serão fixadas as condições do regime 

Aberto REMETENDO-SE as referidas guia ao Sistema SEEU.TRANSITADA 

EM JULGADO:a) EXPEÇA-SE a comunicação da condenação ao Tribunal 

Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição da República, e 

ao Instituto de Identificação da Secretaria de Estado de Defesa Social do 

Mato Grosso, para que se procedam as anotações de estilo;b) 

EXPEÇAM-SE as guias de execução definitiva, devendo a mesma ser 

remetida ao juízo de execução penal onde os acusados cumprirão pena 

para fins de unificação;c) OFICIE-SE, para anotações, aos órgãos de 

identificação (artigos 974, inciso IV, e 1.453, inciso III, CNGC);e) Deixo de 

proferir quaisquer determinações a respeito de eventual condenação ao 

pagamento de multa ante a nova redação dada ao artigo 51 do Código 

Penal através da Lei 13.964/2019.Após, ARQUIVE-SE o presente feito, 

com as cautelas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144442 Nr: 5965-96.2017.811.0028

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolma Aparecida Correa Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 CÓDIGO:144442

 DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref.32.

CITEM-SE os herdeiros da parte requerida, Sr. BENEDITO ANTONIO PAES 

DE PROENÇA, Sr. LEONAM VINICIUS CORREA PAES DE PROENÇA e Sra. 

LARISSA DERIS CORREA PROENÇA, todos residentes e domiciliados na 

Rua São João Del Rey, nº 42, Bairro Areão – Poconé/MT, para que, 

havendo interesse na presente demanda, impugnem os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC.

 Decorrido o prazo, CERTFIQUE-SE.

 Após, conclusos.

No que tange a manifestação de ref. 36, em consulta aos autos apontados 

como idênticos, verifica-se que a alegação não merece acolhida.

Isso porque, àqueles autos se referem aos autos principais, em que 

tramita a execução, sendo estes os embargos à execução, os quais, 

obrigatoriamente, devem tramitar em apartado.

Assim, INDEFIRO a manifestação do Município réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147146 Nr: 7598-45.2017.811.0028

 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 Rosa Gil do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Datoroy Canavarros Freire, Sandra 

Terezinha Barros Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simony Maria da Silva 

Barradas - OAB:15447/O

 VISTOS,

Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a 

Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das 

portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de 

estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do 

Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de julho de 2020 às 15h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153504 Nr: 1712-31.2018.811.0028

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 VISTOS,

Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a 

Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das 

portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de 

estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do 

Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de julho de 2020 às 14h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 1414-44.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Alessandra Lourença Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ronaldo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE RONALDO FRANCISCO, Cpf: 

90877489149, Rg: 13137530, Filiação: Neuza Aparecida de Araujo, data 

de nascimento: 03/02/1979, natural de Araputanga-MT, convivente, 

Telefone 92937612. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.088,64 (Um mil e oitenta e oito 

reais e sessenta e quatro centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Cite-se o executado nos termos do artigo 428 do Código 

de Processo Civil, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da 

pensão, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando-se que, se não houver pagamento das três últimas parcelas 

anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃOAdote a secretaria as 

providências necessárias ao regular processamento do feito.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Poconé, 24 de março de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115521 Nr: 3108-48.2015.811.0028

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GODOFREDO DA SILVA, Cpf: 

47475501191, Rg: 802.533-9, Filiação: Helena Dias de Arruda e Silva e 

Boaventura José da Silva, data de nascimento: 12/01/1967, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, solteiro(a), Telefone 65-9689-9584. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, julgo procedente o pedido e, como consequência, 

extinto o processo, com resolução de mérito, a fim de confirmar a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo.Após a intimação da 

vítima e do requerido, arquivem-se os autos.Havendo requerimento de 

quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me conclusos.P. R. I. C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 25 de março de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171273 Nr: 1270-31.2019.811.0028

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOADIL DE OLIVEIRA ARRUDA, Cpf: 

04483267108, Rg: 23083352, Filiação: Gonçalina de Oliveira Arruda e Joel 

Francisco de Arruda, data de nascimento: 13/07/1981, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, solteiro(a), operário. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMANDO o Autor do Fato - JOADIL DE OLIVEIRA ARRUDA, 

de que com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, DEFIRO as 

seguintes medidas ao ofensor Joadil de Oliveira Arruda: I - proibição de se 

aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

200 (duzentos) metros; II - proibição de manter contato físico ou qualquer 

outro meio com a ofendida, seus familiares e testemunhas; e, III - 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas, prevista na 

Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), requerida pela Autoridade Policial 

em favor de Catarina Cristina da Silva, qual foi, em tese, vítima de violência 

doméstica por parte de Joadil de Oliveira Arruda, ambos devidamente 

qualificados nos autos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Analisando o feito, 

verifica-se que realmente trata-se de situação de violência doméstica, 

sendo que houve entre a vítima e o agressor convívio público, duradouro, 
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íntimo, amoroso e afetivo. Há nos autos a informação de que as partes 

conviveram matrimonialmente por 19 anos, não havendo informação 

precisa acerca da existência de filhos entre o casal. No caso em apreço, 

verifica-se dos documentos dos autos que houve, em tese, a prática de 

crime de injuria e violência física contra a vítima. Ademais, caracterizada a 

condição de vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima no caso concreto, 

e, portanto faz jus à proteção trazida pela Lei nº 11.340/2006, sendo 

inadmissível que seu ex-cônjuge/ex-companheiro pratique qualquer tipo de 

violência contra a mesma.

Despacho/Decisão: Cópia nos autos.

Advertência: Em caso de descumprimento das medidas protetivas, poderá 

ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei nº 

11.340/06 c.c art. 312 do CPP. ADVERTIDO-O ainda de que a infringência 

das medidas protetivas caracteriza o crime previsto no art. 24-A da lei 

11.340/06.

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, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 25 de março de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108861 Nr: 1322-66.2015.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: Dayane Santos Fagnese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilio Luiz de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: val Alves Soares - OAB:

 INTIMANDO a parte requerida, para no prazo legal, manifestar sobre a 

pretensão deduzida pela parte autora na Ref. 82

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159722 Nr: 4040-31.2018.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: APdS, NCdS, FdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de Pocone - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

Janaína Angelica dos Santos Teixeira - OAB:23211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte requerida - Franciele da Silva Prado, para comparecer 

na Secretaria da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, para assinar o 

termo de compromisso expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162587 Nr: 5131-59.2018.811.0028

 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: GFSR, LFdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Santana de Oliveira 

Souza - OAB:9.879/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a Inventariante, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 

1º, do CPC) preste as primeiras declarações, sob pena de remoção. 

INTIMANDO ainda, para no mesmo prazo, comprovar a existência de saldo 

na conta vinculada do FGTS do de cujus.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-69.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUPIRA HELENA LIMA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000501-69.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

JUPIRA HELENA LIMA MARTINS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, 

pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O autor requer a 

antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a implantação do 

benefício, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse 

aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A antecipação de tutela deve se pautar em 

prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou demonstrado nos 

autos a probabilidade do direito do requerente, mormente considerando 

que a prova da condição de segurado especial será colacionada também 

através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim 

de obtenção do benefício previdenciário de ação de concessão de 

auxílio-doença previdenciário com pedido de antecipação de tutela. Por se 

tratar de Ação de auxílio doença com pedido de antecipação de tutela, 

verifico que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nos 

termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia 

médica para o dia 03 de Julho de 2020, às 10h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. 4 ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) 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. 6) 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. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) 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. 12) 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? 13) Sendo 
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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? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) 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? 16) 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)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para 

comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-54.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VERISSIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000502-54.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

TEREZINHA VERISSIMA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Setembro de 2020, 

às 16h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-16.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO JOSE DOS REIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000511-16.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

FERMINO JOSE DOS REIS PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Setembro de 2020, 

às 16h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001422-62.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIANGE CAMPOS BASTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001422-62.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO REQUERIDO: 

DORIANGE CAMPOS BASTOS SILVA VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO em face de 

DORIANGE CAMPOS BASTOS SILVA e JOÃO OTAVIANO DE ARAÚJO 

BASTOS. Ausente pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Conforme despacho de (Id 22274551), intimar o requerente para 

proceder o recolhimentos das custas, o requerente manteve-se inerte, 

certidão de (Id 30701052). Cumpre salientar que a ação foi proposta em 

31.07.2019 até a presente data se passaram 7 (sete) meses. É o relatório. 

Decido. Em análise aos autos, verifico que o requerente foi intimado a 

providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele existente que lhe 

impede o prosseguimento, qual seja, a ausência de pagamento das custas 

processuais, mas deixou que se escoasse o prazo, sem qualquer 

providência, deixando de realizar os atos que lhe eram cabíveis. Sendo o 

pagamento das custas processuais condição essencial ao 

desenvolvimento da ação, o indeferimento da petição inicial é medida que 

se impõe. Verifica-se que já se passou mais de 04 (quatro) meses desde 

a intimação para o pagamento das custas. Certifica-se que transcorreu o 

prazo da quitação a (Id 30701052). Ante a ausência de pagamento das 
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custas processuais, por não ter o requerente providenciado os atos que 

lhe incumbiam, tendo a demanda permanecido paralisada por mais de 04 

(quatro) meses, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000054-81.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KELLY SILVA GOULART OAB - GO28719 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000054-81.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: PEDRO PAULA DE ALMEIDA REQUERIDO: BENEDITA 

APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA Vistos, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por PEDRO PAULA DE ALMEIDA em face de decisão 

de (Id 28306355). Requer, sanar a omissão em relação à tutela. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas em decisão judicial, consoante o 

disposto no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não 

apreciada a liminar, como demostrado no caso em tela. Ante o exposto, 

ACOLHO os presentes embargos, CHAMO O FEITO A ORDEM para sanar 

a omissão da decisão de (Id 28306355). Para tanto, Consta da inicial os 

requerentes se casaram no dia 17.07.1981, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, e que no ano de 1987 a requerida deixou o lar conjugal. 

Notório observar as decisão dos tribunais a respeito desse tema. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo 

contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade 

de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de 

urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso 

provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2109708-24.2018.8.26.0000; 

Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara da Família e das 

Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 

09/08/2018) Desse modo, com a EC 66/2010, a legislação que rege o 

divórcio tornou-o incondicional, bastando, assim, que uma das partes 

deseje a dissolução da união, dispensando a dilação probatória para esse 

fim, possibilitando a concessão da tutela de evidência. Diante do exposto, 

de ofício, CONCEDO tutela de antecipada, para DECRETANDO o divórcio 

de PEDRO PAULA DE ALMEIDA e PEDRO PAULA DE ALMEIDA, com fulcro 

nos arts. 226, §6º da Constituição da República c/c com fundamento no 

art. 311, inciso IV, do CPC, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil 

para averbação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000726-26.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO 

(REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000726-26.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

TEREZA MARCIA DA SILVA REU: ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E 

RECUPERACAO DE CREDITO VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE INEGIBILIDADE DE 

DÍVIDA C/C COM DANOS MORAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por TEREZA MARCIA DA SILVA em face de ATIVOS S.A 

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA. A parte autora 

manifestou nos autos postulando pela desistência (Id 19231550). É o 

breve relatório. Decido. Neste sentido, diante do pedido formulado pelo 

autor, em face à desistência, observa-se que o mesmo merece 

acolhimento. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência 

proposto pessoalmente pela parte autora, com fundamento no artigo 485, 

VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente 

sentença. Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000915-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VIEIRA TAVARES ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000915-04.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: TANIA VIEIRA TAVARES ME - ME REQUERIDO: 

MASTERCARD BRASIL LTDA VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E RECEBIDOS 

INDEVIDAMENTEO proposta por TANIA VIEIRA TAVARES – ME em face de 

MASTERCARD BRASIL LTDA. A parte autora manifestou nos autos 

postulando pela desistência (Id 20886887). É o breve relatório. Decido. 

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento. Diante do 

exposto, homologo o pedido de desistência proposto pessoalmente pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado a presente sentença. Após, procedidas 

às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000794-73.2019.8.11.0028

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:

JULIETA COSTA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000794-73.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JULIETA COSTA FARIAS VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em 

face de JULIETA COSTA FARIAS. A parte autora manifestou nos autos 

postulando pela desistência (Id 21047864). É o breve relatório. Decido. 

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento. Diante do 

exposto, homologo o pedido de desistência proposto pessoalmente pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado a presente sentença. Após, procedidas 

às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001309-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001309-11.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: MARCIA ELIZA DE ARRUDA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO, proposta por MÁRCIA ELIZA DE ARRUDA. Narra na inicial 

que, a requerente foi registrada com o nome Mércia Elisa de Arruda, 

sendo Elisa, grafado com a letra “s”. Aduz que, todos os documentos da 

requerente, “Elisa” foi grafado com a letra “z”, ou seja, diversamente do 

que consta em seu registro de nascimento. Pugna, para que conte na 

certidão de nascimento seu nome MÁRCIA ELIZA DE ARRUDA, com “z” o 

sobrenome Eliza. Com a inicial vieram os documentos. Parecer Ministerial 

favorável constante à (Id 23706166). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando com acuidade às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão a parte 

Requerente. Isso porque, dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 (Lei de 

Registro Público) sobre a possibilidade da lavratura, restauração ou 

retificação de assentamento no registro civil, onde, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, e não havendo mais provas, o juiz 

decidirá sobre o pedido. Assim dispõe o artigo 109 da Lei 6.015/73: “Art. 

109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 

documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco 

dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, 

de 1975) § “2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais 

provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias”. No que diz respeito ao 

nome da requerente a plausível o pedido, uma vez que, todos os 

documentos juntados conduzem à veracidade das alegações contidas na 

petição inicial, não havendo dúvida de que o sobrenome “Elisa” no assento 

de nascimento da requerente deve ser alterado para Eliza, trocando tão 

apenas a letra “S” pela “Z” na certidão de nascimento. Ante o exposto, e 

considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, pelo que DETERMINO a expedição de mandado ao Cartório 

do 2º Oficio Notarial e Registral da Comarca de Poconé - MT, para a devida 

retificação na certidão de nascimento de MÁRCIA ELISA DE ARRUDA, a 

qual passara a ser MÁRCIA ELIZA DE ARRUDA, mantendo-se no mais os 

demais dados constantes do assento originário. EXPEÇA-SE MANDADO 

DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO com urgência, conforme 

determinação supra ao Cartório de Registro Civil de Cuiabá-MT. Com efeito, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento de custa, uma vez 

que, litiga no polo da justiça gratuita. CUMPRA-SE com urgência, expedindo 

o necessário.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001102-12.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001102-12.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: RITA AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VISTOS, Trata-se de 

Pedido de Tutela Cautelar proposta por RITA AUXILIADORA DO ESPÍRITO 

SANTO em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

Conforme decisão de (Id 20856406), intimar o requerente para proceder o 

recolhimentos das custas ou comprar o rendimento, o requerente 

manteve-se inerte, certidão de (Id 30737776). Cumpre salientar que a ação 

foi proposta em 328.05.2019 até a presente data se passaram 10 (dez) 

meses. É o relatório. Decido. Em análise aos autos, verifico que o 

requerente foi intimado a providenciar o andamento do feito, suprindo a 

falta nele existente que lhe impede o prosseguimento, qual seja, a 

ausência de pagamento das custas processuais, mas deixou que se 

escoasse o prazo, sem qualquer providência, deixando de realizar os atos 

que lhe eram cabíveis. Sendo o pagamento das custas processuais 

condição essencial ao desenvolvimento da ação, o indeferimento da 

petição inicial é medida que se impõe. Verifica-se que já se passou mais 

de 08 (oito) meses desde a intimação para o pagamento das custas. 

Certifica-se que transcorreu o prazo da quitação a (Id 30737776). Ante a 

ausência de pagamento das custas processuais, por não ter o requerente 

providenciado os atos que lhe incumbiam, tendo a demanda permanecido 

paralisada por mais de 08 (oito) meses, com fundamento no artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-77.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAMPOS LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - JEI Data: 15/07/2019 Hora: 17:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-77.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAMPOS LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000354-77.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 39.920,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 30 de março de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010267-08.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ARAUJO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010267-08.2012.8.11.0028. EXEQUENTE: FLAVIO ARAUJO COSTA 
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EXECUTADO: ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA - ME DESPACHO VISTOS, 

Defiro o pedido de ID 25610279, o que faço para determinar a suspensão 

dos autos pelo prazo requerido de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo, 

intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

dias, devendo indicar bens a penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-04.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA MARIA GOMES DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001971-72.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 30 de março de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BALAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIANI VIEIRA OAB - PR62784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000763-87.2018.8.11.0028; Valor causa: R$ 26.110,45; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Planos de Saúde]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda que as custas e taxas do 

recurso foram recolhidas, conforme id. 30570504. Certifico finalmente, que 

impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 30 de março de 2020 MARCIA 

DOROTEIA FERNANDES DE MORAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000777-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE LAURA FURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000777-71.2018.8.11.0028; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que a parte recorrente requereu 

gratuidade das custas. Certifico finalmente, que impulsiono os autos para 

que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 30 

de março de 2020 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000040-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE ALVES PORTO DE LIMA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DA DECISÃO PROFERIDA, BEM COMO INTIMAÇÃO 

DO DIA E HORA DESIGNADO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000020-70.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME AUGUSTO MARANGONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000020-70.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Restabelecimento] Autor: JAIME AUGUSTO MARANGONI Requerido: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

Ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Jaime Augusto Marangoni, em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados nos autos. A 

advogada da parte autora informou ao id 22599141, que o requerente 

Jaime Augusto Marangoni, veio a óbito, consoante certidão de id 

22599157. Estabelece o art. 110 do CPC, que ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. Nesse sentido, 

dispõe o art. 313, §2º, II, do CPC/15, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o 

processo: (omissis) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em 

litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, 

se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais 

adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.” Além disso, embora tenha 
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a douta advoga pleiteado pela desistência da presente ação, a causídica 

não mais detém poderes para representar o falecido, conforme disciplina o 

art. 682 do CC, vejamos: "Art. 682. Cessa o mandato: (...) II - pela morte ou 

interdição de uma das partes; (...)" Desse modo, constatado o falecimento 

da parte autora, verifica-se a falta de capacidade postulatória da 

advogada. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. 

AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA 

ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. INCAPACIDADE PARA SER PARTE. 

ILEGITIMIDADE PARA O PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 

TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. A morte 

do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos 

do art. 1316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002. 2. O art. 

1321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos mandatos 

extrajudiciais em que os interesses das partes e de terceiros são 

convergentes e não ao mandato judicial, como no presente feito, em que o 

terceiro - demandado na ação de conhecimento - deseja, em realidade, 

resistir à pretensão do falecido mandante. 3. Por sua vez, o Código Civil de 

2002 em seu art. 692, expressamente, dispôs que o mandato judicial é 

regulado pela legislação processual e a solução encontrada no âmbito 

processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC de 2002 (art. 

1316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-se com a 

morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do 

ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser 

outorgados novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em 

nome do espólio (art. 12, V do CPC), sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC. 4. Nos casos 

de morte da parte no curso do processo, também a jurisprudência desta 

Corte é no sentido de que a suspensão é automática, a decisão tem efeito 

ex tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas em 

razão da mesma causa: a morte do mandante extingue automaticamente 

os efeitos do mandato. Nesse sentido: REsp n. 270.191/SP, Terceira 

Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, DJ de 8/4/2002 e EREsp n. 270.191/SP, Corte Especial, 

Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 20/9/2004. Da mesma 

forma, recente decisão do Ministro Celso de Mello no AgReg. no Recurso 

Extraordinário com Agravo no. 707037/MT , publicado no DJE no. 214, 

29/10/12. 5. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda de 

conhecimento é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a 

inexistência do processo judicial em relação a ele, eis que a relação 

processual não se angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, 

à míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, 

extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, 

carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória. 

Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson 

Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8/10/2010. (g.n.) 

Embargos infringentes não providos." (STJ, EAR 3358/SC, Embargos 

Infringentes Em Ação Rescisória, 3ª Seção, Rel. Ministro Gurgel De Faria, 

Rel. para o Acórdão Ministro Felix Fischer, j. em 10.12.2014, DJe 

04.02.2015) É esse também o entendimento do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA 

NO CURSO DO PROCESSO. MANDADO. EXTINÇÃO. FALTA DE 

CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso dos 

autos, o MM. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, 

atendendo ao pedido formulado pelo procurador da parte autora (fl. 185). 

2. Em que pese o instrumento de procuração tenha sido firmado em vida 

pela parte autora, em 23/09/2013 (fl. 10), os efeitos do mandato 

extinguiram-se com a sua morte, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, 

de modo que o causídico não mais detinha poderes para representá-la. . 

De tal modo, constatado o falecimento da parte autora, verifica-se a falta 

de capacidade postulatória do advogado. 3. No caso de morte da parte no 

curso do processo, como na hipótese, também a jurisprudência desta 

corte é no sentido de que a suspensão é automática, ou seja, a morte do 

mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato. 4. Cabe 

ressaltar que, como ocorreu o falecimento da parte autora no curso do 

processo, viabiliza, por conseguinte, a habilitação de eventuais herdeiros 

que possam dar regular prosseguimento ao feito. 5. Constatada a 

existência de vício insanável, de rigor a anulação da sentença, 

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. 6. Apelação provida. 

Sentença anulada. (TRF 3ª Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO 

CÍVEL - 2208929 - 0040697-58.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 05/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/06/2018). Negritei. Somado: "PROCESSO CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÓBITO DO AUTOR ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A matéria de ordem pública pode ser 

conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preleciona o 

§ 3º, do Art. 485, do CPC, e constatada a existência de vício insanável, 

que obsta a formação da relação processual válida, há que ser decreta da 

extinção do feito, sem resolução do mérito. 3. Ausente o pressuposto 

processual subjetivo para a constituição válida e regular do processo, 

ante a incapacidade jurídica do demandante, sendo irrelevante a 

comprovação do prévio requerimento administrativo do benefício. 4. "A 

morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento 

é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do 

processo judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se 

angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, à míngua da 

capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, extinguiu-se, 

ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, carecendo a relação 

processual de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, 

aquele relativo à capacidade postulatória." Precedente do STJ. 5. 

Apelação não conhecida." (TRF-3, AC nº 0013956-78.2016.4.03.9999/SP, 

10ª Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. em 09.08.2016, DJe em 

18.08.16). Negritei No caso de morte da parte no curso do processo, como 

na hipótese, a suspensão é automática, ou seja, a morte do mandante 

extingue automaticamente os efeitos do mandato. Cabe ressaltar que, 

como ocorreu o falecimento da parte autora no curso do processo, 

viabiliza, por conseguinte, a habilitação de eventuais herdeiros que 

possam dar regular prosseguimento ao feito. Assim sendo, intime-se douta 

advogada para que regularize o polo ativo da demanda, tomando as 

providências que se fizerem necessárias. Destarte, nos termos do art. 

313, I, e art. 221, caput, ambos do CPC/2015, determino a suspensão dos 

presentes autos, pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo os autos 

aguardarem no arquivo provisório. Após, certifique-se e voltem conclusos. 

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

estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 22 de janeiro de 2020 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25780 Nr: 789-37.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir José de Seles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de VALCIR JOSÉ DE SELES, devidamente qualificado nos 

autos, pelos fatos descritos no presente caderno processual, nos termos 

do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95. Determino à Sra. Escrivã, que sejam feitas 

as baixas e anotações necessárias, em especial junto ao cartório 

distribuidor, para que, a pena aplicada não conste em certidão de 

antecedentes criminais, salvo em caso de requisição judicial para fins de 

impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 9.099/95Por se tratar de extinção 

de punibilidade pelo cumprimento do prazo da suspensão processual, 

tenho por desnecessárias as intimações.Dou esta por publicada com a 

entrega na escrivania. Dispensado o registro na forma do Provimento nº 

42/2008/CGJ.Da mesma forma, dou o perdimento das armas encontrada 

com o acusado, quais sejam, um espingarda de dois canos, sem marca, 

sem numeração, e uma espingarda calibre 36, n.º 230491. Proceda-se 

com as providências necessárias para encaminhamento ao exército para 

destruição. No que tange ao pedido de restituição da outra arma 

apreendida, uma espingarda, marca ROSSI, calibre 28, nº S790846, 

cadastro SINARM 1999/001602855-00, conforme documentação de ref. 

25, e suas munições, tenho por bem deferir, pois na época o acusado 

tinha a posse e registro do referido armamento.Contudo, somente deve-se 
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proceder à entrega da referida arma após a renovação do registro, ou 

autorização da Polícia Federal para transporte da referida arma para fins 

de regularização, considerando que nos documentos juntados em ref. 25 

não consta o pedido de renovação do registro junto à polícia federal. 

Assim, somente deve proceder à devolução após a concessão de registro 

da referida arma pela Polícia Federal. Na falta de recurso, considere-se 

transitada em julgado a presente decisão. Após, arquivem-se, com as 

baixas e anotações necessárias.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26605 Nr: 1098-58.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy Fernando Concílio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de KENNEDY FERNANDO CONCÍLIO ALVES, devidamente 

qualificado nos autos, pelos fatos descritos no presente caderno 

processual, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95. Determino ao Sr. 

Escrivão, que sejam feitas as baixas e anotações necessárias, em 

especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena aplicada não 

conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso de 

requisição judicial.PROMOVA a devida vinculação/transferência dos 

valores no processo ordinário autuado sob o n° 1027-56.2015.811.0019 

(26433), conforme dispõe o Provimento nº 05/2015-CGJ, em seus itens 

7.32.13 e 7.32.13.1.Por se tratar de extinção de punibilidade pelo 

cumprimento do prazo da suspensão processual, tenho por 

desnecessárias as intimações.Dou esta por publicada com a entrega na 

escrivania. Dispensado o registro na forma do Provimento nº 

42/2008/CGJ.Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a 

presente decisão. Após, arquivem-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34404 Nr: 885-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Queli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Petri - OAB:14317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi - OAB:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

GILMAR QUELI em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante a concordância com o cálculo à ref. 109, pela parte autora, foram 

expedidas as RPV’s, que se encontram acostados às refs. 118/119.

Comunicado nos ofícios de refs. 128 e 138 a quitação da dívida 

executada.

Alvarás de levantamento dos valores expedidos à ref. 139.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (refs. 118/119), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (refs. 128 e 138), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas processuais, 

ante o cumprimento voluntário da condenação.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 1304-04.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Caria Avelino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

APARECIDA DE FÁTIMA CARIA AVELINO em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Ante o transcurso do prazo sem manifestação do executado, foram 

expedidas as RPV’s, que se encontram acostados às refs. 119 e 131.

Comunicado nos ofícios de refs. 133 e 151 a quitação da dívida 

executada.

Alvarás de levantamento dos valores expedidos às refs. 150 e 152.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (refs. 119 e 131), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (refs. 133 e 151), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas processuais, 

ante o cumprimento voluntário da condenação.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40399 Nr: 403-02.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Madeira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Novo 

Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Simionatto - OAB:14577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos.Defiro a PENHORA ONLINE pleiteado à ref. 38, a ser 

realizada em no da executada COOPERNORTE – COOPERATIVA MISTA 

AGROPECUÁRIA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE – CNPJ 

08.272.691/0001-94, no valor de R$ 6.138,75 (seis mil, cento e trinta e oito 

mil reais e setenta e cinco centavos), e, ato continuo, anexe a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, 
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opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou 

sendo estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da 

execução, desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema 

RENAJUD, realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em 

nome dos executados. No mais, caso as diligências acimas restem 

infrutíferas, no que tange ao pleito da parte exequente em que pugna pela 

intimação da executada a fim de que indique bens sujeitos à penhora e os 

respectivos valores, para responderem pela dívida exequenda, além de 

que seja impingido ao mesmo, em caso de descumprimento, a cominação 

de multa. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26778 Nr: 1149-69.2015.811.0019

 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: Ispedico Walentim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente reclamação por ISPEDICO WALENTIM DA SILVA 

em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para fins de CONFIRMAR 

a liminar deferida ref. 4, e assim, DECLARAR como INEXISTENTE os 

contratos (nºs 594690641, 745897517, 778158993, 745898360 e 

778161919, nos valores e R$ 700,00, R$ 584,00, R$ 452,30, R$ 549,39 e 

R$ 452,30, apesentados pelo requerido à ref. 14, com mensais de R$ 

23,06, R$ 18,04, R$ 13,80, R$ 16,97 e R$ 13,80), que deram azo aos 

descontos no benefício de aposentadoria por idade e na pensão por morte 

do reclamante (NB: 104.765.380-7 e NB: 139.171.692-0) e, CONDENAR a 

reclamada a restituição EM DOBRO dos valores descontados 

indevidamente do benefício de aposentadoria por idade e pensão da parte 

autora, nos termos do art. 42 do CDC, sendo excluídos aqueles 

declarados prescritos na decisão que saneou o feito (ref. 26), quais 

sejam, todos os descontos realizados no contrato n.º 594690641, 

anteriormente a 07/03/2015, devidamente atualizado.CONDENO, ainda, a 

reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescido de correção monetária desde 

a data do arbitramento, na forma da súmula 362 do E. STJ e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, na forma do artigo 398 

CC e Súmula 54 STJ, por consectário, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC/15.4.DISPOSIÇÕES 

FINAISCONDENO, ainda, a parte requerida no pagamento de custas 

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

sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos termos do § 2º do artigo 

85 do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, ARQUIVE-SE, mediante as 

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

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38813 Nr: 2951-34.2017.811.0019

 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: Ryan Mateus da Silva Pereira, representado por Irani 

Vieira da Silva Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, assim, CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social INSS a conceder o benefício de amparo social à pessoa 

com deficiência, nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, ao autor RYAN 

MATEUS DA SILVA PEREIRA, neste ato representado por sua genitora 

IRANI VIEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, na base de um salário mínimo 

mensal, com efeitos retroativos à data do indeferimento administrativo 

(16/05/2017).4.Outras providênciasOs juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43046 Nr: 1880-60.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleusa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

MARIA CLEUSA DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante o transcurso do prazo sem manifestação do executado (ref. 84), 

foram expedidas as RPV’s, que se encontram acostados às refs. 85/86.

Comunicado nos ofícios de refs. 90 e 95 a quitação da dívida executada.

Alvarás de levantamento dos valores expedidos à ref. 96.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (refs. 85/86), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (refs. 90 e 95), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas processuais, 

ante o cumprimento voluntário da condenação.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 2031-26.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lucas Dias Batista, representado por Maurina Dias 

Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaison Batista do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a efetivação do bloqueio da conta relativa ao FGTS do 

executado, cumpra-se na integra a determinação de ref. 40, devendo está 

Secretaria intimar o executado por meio de advogado, ou, na falta deste 

pessoalmente, para fim de cumprimento no disposto no art. 841, caput, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44526 Nr: 2685-13.2018.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA ao autor ANTONIO ALVES CARDOSO, desde o 

indeferimento na esfera administrativa (30/12/2017), conforme pleiteado 

pela parte autora na exordial, bem como, para determinar a CONVERSÃO 

do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a data de 

realização da perícia médica, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

3. Providências FinaisOs juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-96.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

VALDENEIA MARIA DE SELES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000167-96.2019.8.11.0019 Assunto: [Pensão por 

Morte (Art. 74/9)] Autor: M. S. D. O. Requerido: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando as diretrizes insculpidas 

no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO que dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para se 

manifestar no que entender de direito. Após, torne os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 30 de março de 2020 RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000208-63.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010078-81.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000187-87.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000311-70.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000248-45.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 
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manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-15.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do novo cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000163-59.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-61.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do novo cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010006-31.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-31.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do novo cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, informo que será expedido ofício requisitório de 

RPV, nos termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000182-65.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BIANCA TERRA PRADO OAB - MT26014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000182-65.2019.8.11.0019 Polo Ativo: ELCIO LIMA DO PRADO Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a fim de intimar 

as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que será 

expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000029-32.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000029-32.2019.8.11.0019 Polo Ativo: ELCIO LIMA DO PRADO Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a fim de intimar 

as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que será 

expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000219-92.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000219-92.2019.8.11.0019 Polo Ativo: TATIANE FELIPETTO Polo Passivo: 

ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, querendo, manifestar a respeito do cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que será 

expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000215-55.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000215-55.2019.8.11.0019 Polo Ativo: TATIANE FELIPETTO Polo Passivo: 

ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, querendo, manifestar a respeito do cálculo apresentado pelo 
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Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que será 

expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-04.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000199-04.2019.8.11.0019 Polo Ativo: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo 

de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que 

será expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000195-64.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000195-64.2019.8.11.0019 Polo Ativo: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo 

de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que 

será expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000014-34.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000014-34.2017.8.11.0019 Polo Ativo: RODRIGO CARLOS BERGO Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a fim de intimar 

as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que será 

expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-60.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000010-60.2018.8.11.0019 Polo Ativo: AMANDA ALBERTINI COLET Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a fim de intimar 

as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que será 

expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000198-19.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000198-19.2019.8.11.0019 Polo Ativo: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo 

de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que 

será expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-49.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000196-49.2019.8.11.0019 Polo Ativo: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo 

de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que 

será expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 27 de março de 2020

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000233-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000233-87.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JANAINA MARTINS AGUIAR REU: ROBERTO MOTA DOS 

ANJOS Vistos, etc. Considerando que o requerido foi citado por edital e 

não se manifestou nos autos, nomeio como curador especial o advogado 

Dr. Nelton Schwingel, OAB/MT n. 14.175-A, o qual deverá ser intimado 

para apresentação o necessário. Ao mesmo tempo, tendo em vista que a 

parte autora é assistida pela Defensoria Pública, bem como a ausência de 
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Defensor Público nesta Comarca, nomeio o advogado, Dr. Matheus Ross, 

OAB/MT 19.739-O, para representar a parte autora, o qual deverá ser 

cadastrado no sistema PJE e intimado da presente nomeação, a fim de 

que, quando necessário, tome as medidas necessárias nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000233-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000233-87.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JANAINA MARTINS AGUIAR REU: ROBERTO MOTA DOS 

ANJOS Vistos, etc. Considerando que o requerido foi citado por edital e 

não se manifestou nos autos, nomeio como curador especial o advogado 

Dr. Nelton Schwingel, OAB/MT n. 14.175-A, o qual deverá ser intimado 

para apresentação o necessário. Ao mesmo tempo, tendo em vista que a 

parte autora é assistida pela Defensoria Pública, bem como a ausência de 

Defensor Público nesta Comarca, nomeio o advogado, Dr. Matheus Ross, 

OAB/MT 19.739-O, para representar a parte autora, o qual deverá ser 

cadastrado no sistema PJE e intimado da presente nomeação, a fim de 

que, quando necessário, tome as medidas necessárias nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001120-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/O (ADVOGADO(A))

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA CUNHA SOUSA (REQUERIDO)

JAUBIS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001120-71.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: JAUBIS PEREIRA DA SILVA, BRENDA CUNHA 

SOUSA Trata-se de ação de guarda cumulada com pedido de tutela de 

urgência proposta por Valdivino Oliveira da Silva e Maria José da Silva 

Pereira, em prol da menor Ellen Vitória Sousa e Silva, e em face de Jaubis 

Pereira da Silva e Brenda Cunha Sousa, todos qualificados nos autos. 

Alegam que a menor Ellen Vitória Sousa, nascida em 21.04.2012, é filha de 

Jaubis Pereira da Silva e Brenda Cunha Sousa, ora requeridos, contudo, 

desde seus três anos de idade reside com seus avós, ora requerentes. 

Aduzem os autores que, desde que os requeridos se separaram, a menor 

está sob os seus cuidados (dos requerentes), sendo que os demandados 

nunca auxiliaram na criação da infante, não possuindo nenhum vínculo 

com ela. Asseveram que genitora da criança sempre concordou com tal 

situação, haja vista que ela mesma deixou a menor aos cuidados dos 

requerentes. Desse modo, requereram seja deferida a liminar para 

concessão da guarda provisória da infante a seu favor. A inicial foi 

recebida e determinada a realização de estudo psicossocial na residência 

dos requerentes (fl.25). O parecer psicossocial foi anexado nas fls.30/33. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Dispõe o art. 300 

do CPC/2015, que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. Com efeito, o artigo 19 da Lei nº 8.069/90 estabelece que: 

“É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral.” No caso em tela, tenho que o pedido liminar 

merece prosperar, visto que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para comprovar a relação de parentesco entre os autores e a 

menor (avós e neto, respectivamente). Além disso, através do relatório do 

estudo psicossocial realizado pela Equipe Multidisciplinar desta Comarca 

na residência dos requerentes, verifica-se que os autores e a menor têm 

um bom relacionamento e o lar que a menor se encontra aparenta ser ideal 

para o desenvolvimento da infante, eis que afirmam “(...) Diante da 

narrativa de todos os presentes, do que foi presenciado por essa equipe, 

em conversa e observação da infante, fica claro que ela esta inserida em 

um lar que lhe oferta segurança, harmonia, amor, carinho, respeito, 

educação, alimentação e manutenção, zelando assim, sua integridade 

física, psicológica e social assegurando-lhe, os direitos inerentes ao seu 

crescimento e desenvolvimento saudável, não sendo observado nada no 

presente momento que desabone os avos paternos, o senhor Valdivino 

Oliveira da Silva, e a senhora Maria José da Silva Pereira no exercício de 

guardiões legais da infante Ellen Vitoria Sousa e Silva (...)” – fl.31. A 

Equipe Multidisciplinar frisou ainda que a residência em que reside a menor 

e os requerentes é composta por dois quartos sendo um exclusivo da 

infante, banheiro, área de serviço e lazer (fl.31). Por conseguinte, 

constata-se que um ambiente salubre, em boas condições para 

habitabilidade da menor. Assim, em atenção ao princípio da proteção 

integral e prioridade absoluta (art. 227, da CF), e em vista de uma leitura 

sob a ótica do melhor interesse para criança, tenho por bem deferir a 

guarda provisória do menor a sua avó. Ante o exposto, DEFIRO a guarda 

provisória de ELLEN VITÓRIA SOUSA E SILVA, em favor de seus avós 

VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA e MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA, sem 

prejuízo de posterior revogação. Expeça-se termo de compromisso. Nos 

termos do art. 334, do NCPC, citem-se os requeridos e intime-se os 

requerentes para a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

NCPC). Citem-se os demandados e intime-se os representantes legal da 

autora para que compareçam à solenidade, acompanhados de seus 

respectivos advogados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001120-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/O (ADVOGADO(A))

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA CUNHA SOUSA (REQUERIDO)

JAUBIS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001120-71.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: JAUBIS PEREIRA DA SILVA, BRENDA CUNHA 

SOUSA Vistos, etc. Diante da juntada do endereço atualizado do genitor 

da menor, designo audiência de conciliação para o dia 12 de agosto de 

2020, às 17h00min (horário oficial de MT). Intimem-se as partes 

pessoalmente. Atente-se para o endereço do requerido constante no 

termo retro. No mais, cumpra-se conforme a decisão inicial. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001120-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/O (ADVOGADO(A))

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA CUNHA SOUSA (REQUERIDO)

JAUBIS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001120-71.2018.8.11.0059. 
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REQUERENTE: VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: JAUBIS PEREIRA DA SILVA, BRENDA CUNHA 

SOUSA Vistos, etc. Diante da juntada do endereço atualizado do genitor 

da menor, designo audiência de conciliação para o dia 12 de agosto de 

2020, às 17h00min (horário oficial de MT). Intimem-se as partes 

pessoalmente. Atente-se para o endereço do requerido constante no 

termo retro. No mais, cumpra-se conforme a decisão inicial. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000765-61.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc; Considerando 

o laudo social derradeiramente juntado, intimem-se as partes para 

manifestação em 10 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000271-31.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOP REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE S S DO PARAISO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000271-31.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: COOP REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE S S DO 

PARAISO LTDA REQUERIDO: EDENILSON MARCOS DA SILVA Vistos, etc; 

Trata-se de carta precatória oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de São 

Sebastião do Paraíso – MG objetivando alienação em leilão judicial do bem 

móvel penhorado com descrição e valores constantes no auto de 

avaliação em anexo. Feitas as considerações: Designo o dia 14 de agosto 

de 2020, às 14h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso), para a 

realização da 1ª praça, e a 2º praça para o dia 14 de setembro de 2020, 

no mesmo horário. O edital deverá conter a descrição do bem penhorado, 

com suas características; o valor do bem (fazendo constar como preço 

mínimo o valor da avaliação em 1ª Praça e 50% do valor em 2ª Praça); o 

local em que se encontra o bem móvel; a comunicação de que, se o bem 

não alcançar lanço superior á importância da avaliação, seguir-se-á a 

segunda praça com a alienação pelo maior lanço. O edital deverá ser 

afixado no local de costume e publicado, em resumo, com antecedência 

mínima de 5(cinco) dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla 

circulação local. Intimem-se a parte exequente e o executado do dia, hora 

e local da alienação judicial por intermédio de seus advogados. 

Comunique-se ao Juízo deprecante as datas designadas. Com o resultado 

da alienação, devolva-se a missiva com as homenagens de estilo e as 

baixas necessárias. Às providências. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1002191-74.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

IVANILDA SANTANA MOISES OAB - 006.994.341-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYSA PRISCILA ARAUJO SILVA OAB - MA14566 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002191-74.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): T. C. A. REPRESENTANTE: IVANILDA SANTANA MOISES REU: 

WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO Vistos, etc. Primeiramente, considerando que 

o requerido constituiu advogado considero-o citado dos termos da 

presente demanda. Nesta senda, no intuito de possibilitar às partes a 

solução consensual da lide, designo audiência de conciliação para o dia 

12 de agosto de 2020, às 17h30min (horário oficial de MT). Intime-se o 

requerido através de seu advogado constituído. Cadastre-se o causídico 

do demandado no Sistema PJE. Às providências.

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

Processo Número: 1002191-74.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

IVANILDA SANTANA MOISES OAB - 006.994.341-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYSA PRISCILA ARAUJO SILVA OAB - MA14566 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002191-74.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): T. C. A. REPRESENTANTE: IVANILDA SANTANA MOISES REU: 

WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO Vistos, etc. Primeiramente, considerando que 

o requerido constituiu advogado considero-o citado dos termos da 

presente demanda. Nesta senda, no intuito de possibilitar às partes a 

solução consensual da lide, designo audiência de conciliação para o dia 

12 de agosto de 2020, às 17h30min (horário oficial de MT). Intime-se o 

requerido através de seu advogado constituído. Cadastre-se o causídico 

do demandado no Sistema PJE. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002573-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-65.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000091-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RADAR AGRO AEREA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIS LODEA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000091-83.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RADAR AGRO AEREA LTDA - EPP REQUERIDO: CELSO 

LUIS LODEA Considerando o recolhimento da diligência, cumpra-se 

conforme deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 30 de março de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001059-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA DE OLIVEIRA MANTOVANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001059-79.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: BIANCA DE OLIVEIRA 

MANTOVANI Vistos, etc. Diante da juntada do ofício solicitando a 

devolução da missiva (ID n. 26014889), devolva-se com os cumprimentos 

e as baixas necessárias. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001534-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da exequente por meio de seus advogados, para no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência na Comarca de Água 

Boa/MT, (Rodovia BR 158, Km 544, Zona Rural, Água Boa/MT, CEP: 

78.635-000 (Penitenciária Estadual de Água), para cumprimento do 

mandado a ser expedido nestes autos. Devendo, após o pagamento juntar 

aos autos supra o comprovante de pagamento, para providências desta 

secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001534-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001534-35.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

EXECUTADO: LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO Vistos, etc. A fim 

de possibilitar a citação do executado, defiro o pedido retro. Assim sendo, 

expeça-se o necessário para citação do devedor, atentando-se para o 

endereço descrito na última manifestação do exequente. Cumpra-se.

Sentença

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

Processo Número: 1002543-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002543-32.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): NALMA PEREIRA DA SILVA RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS 

MONTEIRO RODRIGUES Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte autora em face da sentença de fls. 40/41, alegando 

omissão haja vista que foi nomeado advogado para patrocinar a demanda 

e não foram fixados nos autos os respectivos honorários pela sua 

atuação (fl. 42). À fl. 44, foi certificada a tempestividade dos embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso 

destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças 

ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem 

contradição ou supram omissão existente no julgado. De forma que o 

provimento dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade, 

contradição ou erro material na sentença ou no acórdão, ou omissão de 

algum ponto sobre o qual deva pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

sentença de fato foi omissa no ponto impugnado. Ante o exposto, 

ACOLHO os embargos de declaração apenas para arbitrar os honorários 

advocatícios devidos, complementado a sentença embargada, nos 

seguintes termos: (...) Em consonância com a Tabela da OAB/MT, 

observando-se o trabalho realizado e o momento processual do feito, bem 

assim, aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a 

favor do advogado nomeado, Dr. Matheus Roos (OAB/MT n.º 19.739), a 

quantia de 03 URH’s a título de honorários advocatícios. (...). No mais, 

permanece a sentença como está lançada. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001132-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

RAFAELA CASTRO CAMELO LOBO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001132-85.2018.8.11.0059. 

REQUERENTES: JOAO FERNANDO DOS SANTOS e oputros Vistos, etc. 

A.C.C.D.S. e A.L.C.D.S., representadas por RAFAELA CASTRO CAMELO 

LOBO, todos qualificados nos autos, formularam pedido de Retificação de 

seus Registros Civis, alegando em síntese que pretendem unificar o 

sobrenome dos irmãos. Com a inicial (fls. 02/02), vieram aos autos os 

documentos de fls. 07/24. Recebida a inicial, o Órgão do Ministério Público 

opinou favoravelmente à retificação do registro (fls. 25/29). À fl. 30, os 

autores pleitearam por uma retificação do pedido inicial, pugnando para o 

sobrenome dos três irmãos figuraram da seguinte forma: Ribeiro Camelo 

Lobo. É o Relatório. Fundamento. Decido. Dispõe o § 2° do artigo 110 da 

Lei n.° 6.015/73 que: “Se não houver impugnação ou necessidade de mais 

provas, o juiz decidirá no prazo de 5 (cinco) dias.” “In casu”, não houve 

impugnação ao pedido e não há necessidade de dilação probatória, motivo 

pelo qual julgo o presente feito. Passo a analisar o mérito da questão. A 

pretensão dos requerentes merece guarida. Vejamos. Os interessados 

requerem a Retificação de seu Registro Civil, o que está amparado pelo 

artigo 110 da Lei n.° 6.015/73, que assim preceitua: “Quem pretender que 

se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, 

em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação 

de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público 

e os interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório”. 

Pelo que dos autos consta, as requerentes são irmãs do menor João 

Pedro Ribeiro Camelo, filhos dos mesmos genitores, sendo que as 

requerentes, atualmente, possuem os seguintes sobrenomes: Ana Cristina 

Camelo dos Santos e Ana Luisa Camelho dos Santos, conforme se 

observa nas certidões de nascimento juntadas às fls. 10/13. Pleiteando 

por fim, para inclusão do sobrenome: Ribeiro Camelo Lobo, de forma 

igualitária nos três filhos. Por fim, a pretensão das autoras encontra 
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respaldo no artigo 109 da Lei n. 6.015/73, que dispõe sobre os registros 

públicos, sendo certo em que as alterações requeridas não causaram 

prejuízos à terceiros e se baseiam em motivo legitimo, consistente em 

equiparação do sobrenome dos irmãos, consoante parecer ministerial. 

Assim, por estar devidamente comprovado o fato narrado nos autos, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 110 da Lei 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e em seu aditamento, para determinar a Retificação 

dos Registros Civis dos autores, devendo neles constar ANA CRISTINA 

RIBEIRO CAMELO LOBO, ANA LUÍSA RIBEIRO CAMELO LOBO e JOÃO 

PEDRO RIBEIRO CAMELO LOBO, por ser direito de personalidade quanto à 

identificação de sua origem familiar. Após o trânsito em julgado da 

sentença, expeçam-se mandados de RETIFICAÇÃO ao Cartório de 

Registro Civil onde foram expedidas as certidões de nascimento dos 

requerentes, observando-se o teor do § 5° do artigo 109 da Lei n.° 

6.015/73, para proceder à devida retificação, bem como, para solicitar a 

remessa a este Juízo de cópia das certidões, com as devidas 

averbações. Juntados aos autos a respectiva cópia das alterações 

determinadas, intimem-se os requerentes a comparecer em cartório para 

entrega do documento original, mediante cópia e certidão de entrega de 

documento nos autos. Em seguida, arquivem-se os autos, observando-se 

as formalidades de estilo. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000002-26.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIVINO CARLOS DA SILVA REU: INSS - CONFRESA Vistos, 

etc; DIVINO CARLOS DA SILVA ajuizou a presente ação na qual pleiteia 

benefício previdenciário para concessão de aposentadoria por Invalidez 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos, alegando, em síntese, o 

preenchimento dos requisitos legais para obtenção do mencionado 

benefício. Juntou os documentos de fls. 14/71. Citada, a autarquia ré 

apresentou contestação, oportunidade em que anexou aos autos extrato 

do CNIS em nome do autor, bem como apresentou quesitos (fls. 74/88). 

Impugnação às fls. 90/94. Em seguida, foi nomeado perito para realização 

do exame pericial (fls. 95/96). Ato contínuo, o Laudo Médico Pericial foi 

anexado ao feito (fls. 99/101). As partes foram intimadas para se 

manifestarem quanto ao laudo juntado, sendo que somente a parte autora 

se manifestou (fls. 104/105). É o relatório. Decido. Entendendo presentes 

os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. O benefício de 

auxílio-doença será devido ao segurado empregado, conforme art. 60 da 

Lei 8.213/1991, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade 

e, no caso dos demais segurados, da data do início da incapacidade e 

enquanto permanecer incapacitado para o trabalho. A aposentadoria por 

invalidez, por sua vez, será concedida, nos termos do art. 42 da Lei 

8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga 

enquanto permanecer nessa situação. No caso em tela, a qualidade de 

segurado da parte autora e o lapso temporal equivalente ao período de 

carência restaram suficientemente demonstrados, conforme os períodos 

de contribuições de fls. 58/59, valendo registrar que foi beneficiário de 

Auxílio de Acidente de Trabalho no período de . De igual modo, no que 

tange a comprovação da incapacidade para o trabalho, em análise ao o 

laudo médico pericial de fls. 99/101, conclui-se que o autor possui 

incapacidade total e permanente, eis que o expert afirma que o requerente 

sofreu amputação de membro superior esquerdo em razão de choque 

elétrico em 12/1990 e fratura do antebraço direito por queda em 03/2015; 

que é portador de sequelas de esmagamento e amputação traumática do 

membro superior (CID T92.6) e sequelas de outros traumatismos 

especificados do membro superior (CID T92.8), sendo sequela 

consolidada, onde já foi realizado procedimento cirúrgico, não havendo 

possibilidade de recuperação para exercer atividade laboral. Assim, o 

laudo pericial supramencionado é bastante claro e convincente quanto à 

presença de lesão impeditiva do trabalho, sendo impositiva o 

reconhecimento do direito à obtenção do benefício de aposentadoria por 

invalidez. Neste contexto é evidente que o autor não está apto a continuar 

exercendo as suas atividades, restando clara a inexistência de outro meio 

para a própria mantença, haja vista não possuir qualificação técnica para 

exercer outra atividade laboral condizente com sua atual limitação física, 

uma vez que exercia a profissão de motorista e atualmente está com 59 

anos de idade, o que dificulta sua reinserção no mercado de trabalho. 

Portanto, preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecido o direito 

à obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez, com o valor inicial 

a ser calculado com base na média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo, nos termos do artigo 29, inciso II, da Lei 

8.213/91. Por fim, sobre o DIB será a data do requerimento administrativo 

ou o dia imediato ao da cessação do auxílio doença (art. 43 da Lei 

8.213/1991). Não havendo requerimento, será a data da citação ou a data 

do laudo médico pericial. Na hipótese, é a data do imediato cessação do 

benefício. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, calculada 

sua renda mensal inicial com base na média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo, com termo inicial em 07.12.2018 (fl. 25), data 

do indeferimento administrativo. Quanto à atualização monetária, na linha 

de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE 

(sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, 

julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices 

aplicáveis às cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, 

com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA MEDRADO OAB - 938.127.441-04 

(REPRESENTANTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000519-65.2018.8.11.0059. 
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AUTOR(A): V. M. G. REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA 

MEDRADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc; V.M.G., representada por sua genitora, MARIA DE FÁTIMA 

CIRQUEIRA MEDRADO, ajuizou a presente ação na qual pleiteia benefício 

previdenciário para concessão de amparo assistencial ao deficiente 

(LOAS) em face do INSS, ambos já qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, o preenchimento dos requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Juntou os documentos de fls. 10/20. Devidamente 

citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls. 30/52. 

Impugnação às fls. 55/56. Em seguida, foi determinado a realização da 

perícia médica e o estudo social do caso, sendo o relatório de estudo 

social, realizado pela Equipe Multidisciplinar, às fls. 66/69 e o laudo pericial 

juntado às fls. 72/73. Intimadas as partes para manifestação, a 

procuradoria manifestou ciência e parte autora requereu a procedência da 

demanda (fls. 74/75). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, 

interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões 

prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. A questão 

em apreço trata da verificação da existência do direito da parte autora à 

percepção do benefício de prestação continuada estabelecido pelo artigo 

203, da Constituição Federal. A Lei 8.742/93 trouxe, em seu artigo 20, os 

critérios para a concessão do citado benefício, nos seguintes termos: “O 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família”. No caso em epigrafe, no 

tocante ao primeiro requisito, o laudo pericial produzido constatou que a 

autora é portadora de doença hereditária (CID D57.0 – Anemia Falciforme 

com crise) que causa dor em membros superiores e inferiores, astenia e 

dispneia aos pequenos esforços, sendo parcial e permanente a 

incapacidade, não sendo possível estimar a estabilização do quadro, 

apenas tratamento para controle, que está sendo realizado e fornecido 

pelo SUS, consequentemente, se encontra impossibilitada de realizar 

atividades moderadas e de alta intensidade (fls. 72/73). Por outro lado, em 

relação ao segundo requisito de miserabilidade, o estudo psicossocial 

realizado pela Equipe Multidisciplinar desta comarca – fls. 66/69, deixou 

claro que a requerente juntamente com seu núcleo familiar necessitam do 

benefício ora pleiteado, visto que a família subsiste com a renda 

proveniente do subsídio do Sr. José Augusto de Matos, que é motorista, 

no valor de R$ 1.200,00, bem como do bolsa família, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sendo que a renda total deles é de aproximadamente 

1.700,00 (mil e setecentos reais), valor utilizado para todas as despesas 

(medicamentos, higiene e alimentação para cinco filhos). Por conseguinte, 

extrai-se do estudo que o benefício ora pleiteado é de extrema 

necessidade para garantir os cuidados necessários à autora. Destaca-se, 

ainda, que a atual jurisprudência sobre o tema, no sentido de que a 

hipossuficiência, para fins de percepção do benefício em espécie, é 

devida desde que a vulnerabilidade econômica do grupo familiar possa ser 

constatada, independentemente do percentual apurado a título de renda 

per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo por indivíduo, isso 

porque deve ser considerada a condição pessoal de cada um e não 

apenas o quantum percebido pelo grupo. Sendo esse o contexto, ainda 

que se verifique renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo auferida 

pelos integrantes do grupo familiar, para fins de aferição do direito ao 

benefício social, o conjunto probatório deve apontar para a vulnerabilidade 

à subsistência digna da requerente, como ocorreu no presente caso. 

Ressalte-se, também, que, nos termos do art. 21 da Lei n. 8.742/93, o 

referido benefício tem caráter temporário (revisto a cada dois anos para a 

avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem) e não 

gera direito à percepção do 13º (décimo terceiro) salário. Assim, verifico 

estarem presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício 

de prestação continuada denominado amparo social à pessoa portadora 

de deficiência física. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a 

fim de condenar o INSS ao pagamento do benefício assistencial de 

Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência - LOAS, no valor de um 

salário mínimo, em favor da parte requerente, desde 04.06.2014 (DER). 

Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do STF 

expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E. Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-52.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Numero do Processo: 

8010113-52.2016.8.11.0059 REQUERENTE: EDVALDO LUCIANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 

CONFRESA - MT, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando que 

não há nos autos informação de que o requerido BANCO DO BRASIL S/A 

foi intimado para comparecer a audiência retro, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de novembro de 2017, às 14h30mim (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), durante a semana nacional da 

conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-03.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA MUNIZ ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000204-03.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ERICA PATRICIA MUNIZ 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Reconheço a conexão desta 

ação, determinando a reunião deste feito ao processo conexo nº 

1000205-85.2019.8.11.0059, para julgamento em conjunto. Por isso, julgo 

concomitantemente os processos de n° 1000204-03.2019 e 

1000205-85.2019, feitos conexos. Publique-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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ERICA PATRICIA MUNIZ ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, juntar aos 

autos comprovante de negativação atualizado, pois, o que consta nos 

autos é de novembro de 2018, sendo que a ação só foi protocolada em 

fevereiro de 2019. No mesmo prazo, juntar comprovante de endereço 

atualizada em nome da autora, eis que o comprovante anexo aos autos é 

do mês de abril de 2018, sendo que a ação foi protocolada em fevereiro 

de 2019. Tudo cumprido, certifique-se e venham- me os autos conclusos 

para prolação de projeto de sentença. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-42.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA LAPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA BERANGER DE BARCELLOS OAB - RJ081972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010060-42.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO EXECUTADO: JANE DE OLIVEIRA LAPA Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO em face de JANE DE OLIVEIRA LAPA, já qualificados nos autos. 

Após a decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos 

pela executada (ID n. 29383969), esta, por intermédio da petição de ID n. 

30159311, informou que “não consta nos autos a comprovação da 

publicação no nome da ora patronesse! Não recebeu qualquer publicação 

deste feito consoante informado nos autos”. Assim, pugnou pela 

reabertura do prazo para manifestação da então embargante. Na 

sequência, o exequente requereu a expedição de alvará eletrônico em seu 

favor. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. Em que 

pese as alegações da exequente, em análise minuciosa aos autos 

extrai-se que a decisão que não acolheu os embargos de declaração por 

ela opostos foi devidamente publicada em 19.02.2020 e o sistema PJE 

registrou ciência da causídica por ela constituída em 21.02.2020, conforme 

se verifica abaixo, pelos dados retirados do Sistema PJE, na aba 

“expedientes”. Confira-se: JANE DE OLIVEIRA LAPA Diário Eletrônico 

(19/02/2020 17:40:53) O sistema registrou ciência em 21/02/2020 00:00:00 

Prazo: 15 dias Desta feita, INDEFIRO o pedido de reabertura do prazo, eis 

que a executada foi devidamente intimada da decisão que não acolheu os 

Embargos de declaração opostos do ID n. 2 8404796. Outrossim, visando 

a expedição de alvará eletrônico em favor do exequente, determino a 

vinculação do valor bloqueado nos autos, expedindo-se, para tanto, o 

necessário. Com a vinculação, tornem conclusos com urgência, Intime-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000753-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000753-47.2018.8.11.0059 ANA PAULA ALVES BARBOSA BRUNO 

ALVES DE OLIVEIRA 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 manifestar-se 

sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de março de 2020. 

RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000244-48.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000244-48.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de 

renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita ou recolha as taxas e 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. b) 

regularize o polo ativo da demanda, devendo figurar todos os herdeiros do 

falecido, bem como, indique a pessoa que deverá ser nomeada 

inventariante. Porto Alegre do Norte, 30 de março de 2020. Renata de 

Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000414-20.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. S. (AUTOR(A))

D. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FONSECA BRITO OAB - GO22652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. A. (REU)

E. S. P. D. S. V. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000414-20.2020.8.11.0059 DONATO COELHO DE SOUZA e outros 

LUCIMAR VILELA DE ASSIS e outros 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 emendar a inicial retificando o valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito. Porto 

Alegre do Norte/MT, 30 de março de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN 

MOLINET Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001065-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001065-23.2018.8.11.0059 VERA LUCIA PINHEIRO DA SILVA PAULO 

CEZAR RODRIGUES DE SOUZA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Dr. ITIEL 

GOMES COSTA, OAB/MT 21499 - O acerca da sua nomeação como 

defensor dativo da Parte Autora, bem como para que se manifeste acerca 

do prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de março de 2020. 

RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-72.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIM CLARO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000514-72.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ADEMIM CLARO DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. ADEMIM 

CLARO DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária para concessão de aposentadoria por idade híbrida, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a antecipação de 

tutela, a fim de ser-lhe concedido benefício assistencial, sob o argumento 

de que sempre desempenhou atividades de rurícola em regime de 

economia familiar, além de 134 (cento e trinta e quatro) meses de exercício 

de contribuição previdenciária, e que estando preenchidos todos os 

requisitos para o deferimento, fatalmente, a sentença será procedente. 

Junto com a inicial, juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. A 

tutela de urgência consistente na implantação do benefício previdenciário 

solicitado, ao menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É 

que a tutela pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos 

elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em 

juízo de certeza a ser proferido após a angularização processual e 

formação do contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não 

restou demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer 

dado empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural e urbana do Requerente. Não se 

desconhece o fato de que o benefício pleiteado possui natureza alimentar. 

Porém, com a devida vênia ao nobre causídico, este simples fato, não tem, 

por si só, idoneidade suficiente para o deferimento do benefício. Caso 

fosse assim, todas as vezes em que se pleiteasse este tipo de benefício 

justificaria a concessão da tutela, independente do preenchimento dos 

requisitos previstos para a tutela de urgência, o que não se justificaria. 

Desta forma, ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor. Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente 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. Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-05.2018.8.11.0059

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:

IZABELA ALVES MOURA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000135-05.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL SA IZABELA ALVES 

MOURA - EPP e outros (3) 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 que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de março de 2020. RENATA DE 

CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA TAVARES SOBRINHO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000657-32.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos, impulsiono-os com a finalidade de intimar a 

parte autora acerca de tal circunstância, bem como para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, registrando-se que 

havendo o decurso do referido prazo sem manifestação, os autos serão 

remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento. Porto Alegre do 

Norte, 30 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002569-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. Q. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002569-30.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para apresentar manifestação em 

prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002041-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora, por meio de sua 

advogada, para impugnar a contestação apresentada e/ou manifestar 

acerca da proposta de acordo formulada pela parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

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

Processo Número: 1001021-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANRLAINE DOS SANTOS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONI DA SILVA PIAGEM OAB - MT27154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001021-04.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado dativo, para, 

inicialmente, tomar conhecimento acerca da nomeação dativa, e ato 

contínuo manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, juntada aos 

autos no ID 18140962, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do 

Norte, 30 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

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

Processo Número: 1000886-89.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUELANGE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONI DA SILVA PIAGEM OAB - MT27154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEANDRO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000886-89.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado dativo, para, 

inicialmente, tomar conhecimento acerca da nomeação dativa, e ato 

contínuo manifestar em prosseguimento, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de março 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 56953 Nr: 1549-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Antes de examinar o petitório jungido à referência 68, fixo o prazo de 15 

(quinze) dias ao exequente para que, objetivamente, se manifeste quanto 

eventual ocorrência de prescrição do crédito exequendo.

Sobrevindo manifestação ou decorrido prazo “in albis”, tornem conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 59901 Nr: 3247-04.2015.811.0059

 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: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido contido à referência 52, anotando que pesquisa do 

endereço da parte requerida se fará junto a Órgão conveniado a este 

Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

 Em tempo, conforme requerido na petição de referência 53, determino que 

as publicações e intimações direcionada à parte autora sejam realizadas 

em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, OAB/MT 

16.691-A.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 647-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA LUIZ COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Despacho

Vistos, etc.

Certifique a Secretaria quanto à apresentação de manifestação pela parte 

autora, nos termos determinados à referência 22.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 67317 Nr: 2149-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando que esta Comarca atualmente encontra-se desarrimada de 

Defensoria Pública, bem como de Assistência Judiciária, nomeio como 

curador especial o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro Filho OAB 

n.22160-B, para assistir a parte autora. Consigno que o causídico deverá 

ser intimado, via telefone ou mesmo no balcão desta Serventia, para 

manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, desde logo, 

deverá tomar ciência do teor da certidão do Oficial de Justiça jungida à 

referência 50, dando prosseguimento ao feito.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 59199 Nr: 2859-04.2015.811.0059

 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: Angela Luiz Martins Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA COELHO DE SOUSA, MARIA AFÁ 

TORQUATO ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Armando Martins da Silva Neto - OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Dispositivo

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos 

contidos na exordial pleiteados pela autora Angela Luiz Martins Borba.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Transitado em Julgado, arquivem-se com as formalidades e baixas de 

estilo independentemente de nova determinação.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 66438 Nr: 1895-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No concerne ao pedido de designação de audiência para colheita de 

depoimento pessoal das partes, considerando a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem assim atentando-se ao teor da 

RESOLUÇÃO nº 313, de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e da Portaria –Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), postergo a 

designação do ato para momento posterior ao encerramento do período de 

“quarentena”.

Transcorrido o prazo acima apontado, bem assim cumpridas as 

determinações acima elencadas, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 60901 Nr: 3742-48.2015.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Castro Santana, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Laurindo Rosa de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Atentando-se ao teor da certidão posta à referência 96, intime-se 

pessoalmente a parte requerente para dar impulsionamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, com arrimo no artigo 485, § 1º do CPC, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 62573 Nr: 335-97.2016.811.0059

 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: AGROPECUÁRIA INCOVALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de Associados 

do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME MELKE - 

OAB:12.901 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 Decisão

Vistos, etc.

Considerando as informações contidas na ata de audiência colacionada à 

referência 99, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer sua ausência na audiência instrutória outrora designada.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 471-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliete Santana Matos - 

OAB:10423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Considerando as informações contidas na ata de audiência colacionada à 

referência 99, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer sua ausência na audiência instrutória outrora designada.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 666-79.2016.811.0059

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ‘Espólio de Nilvado Vieira Amorim, Telma dos 

Santos Tenorio de Amorim, Tainara Silva Amorim, Nylessa Tenorio de 

Amorim, Rosany Silva de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRICIOS LTDA contra NIVALDO 

VIEIRA AMORIM.

À referência 04, foi deferida a liminar pleiteada, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na 

exordial.

Tentada a citação do requerido e apreensão do bem, o Oficial de Justiça 

informou nos autos que havia a possibilidade de o requerido ter falecido, 

conforme informações repassadas por terceiros.

Instado a se manifestar, o autor requereu o redirecionamento da ação ao 

espólio e, após decisão proferida por este Juízo, foi colacionado aos 

autos o endereço das herdeiras do ‘de cujus’.

A despeito da apresentação de novo endereço, a citação não se 

perfectibilizou, consoante se depreende da certidão posta à referência 

111.

Ulteriormente, a parte autora declinou endereço atualizado da parte 

requerida (referência 117).

Dessa forma, determino a expedição de mandado de citação, nos termos 

determinados à referência 04, das herdeiras TELMA DOS SANTOS 

TENORIO DE AMORIM, TAINARA SILVA AMORIM, NYLESSA TENORIO DE 

AMORIM e ROSANY SILVA DE AMORIM no endereço declinado, a saber, 

Rua Santa Inês, número 663, centro, Porto Alegre do Norte –MT.

Sobrevindo resposta ou decorrido ‘in albis’ o prazo para manifestação da 

parte requerida, intime-se a parte autora para que se manifeste em 15 

(quinze) dias.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 69690 Nr: 3274-50.2016.811.0059

 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: Juçara da Silvar Lacerda Brito, Jose da Silva Lacerda, 

Jurcilene Silva Lacerda, Jucely da Silva Lacerda, Juscelino Oliveira 

Lacerda, Jenaina Ponce de Souza Lacerda, Jucélia Oliveira Lacerda, 

Jucelmo Oliveira Lacerda, Julgrimar Oliveira Lacerda, Adrian de Sousa 

Lacerda, Ocresina de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Eloi Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Atentando-se ao teor da certidão posta à referência 45, intime-se 

pessoalmente a parte requerente, Juçara da Silva Lacerda Brito, para dar 

impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, com arrimo no artigo 

485, § 1º do CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Atente-se a Secretaria para o fato de que Juçara da Silva Lacerda Brito, 

atualmente, reside no Sítio São Lazaro, zona rural, Canabrava do 

Norte-MT, termos desta Comarca.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 85646 Nr: 6534-04.2017.811.0059

 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: Gerson Sidnei Rochenbach, vulgo "Gaúcho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSE VICHENOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - 

OAB:49109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Atentando-se ao teor da certidão posta à referência 30, intime-se 

pessoalmente a parte requerente para dar impulsionamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, com arrimo no artigo 485, § 1º do CPC, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 67900 Nr: 2338-25.2016.811.0059

 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): DEIR TEIXEIRA DUVIRGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Atentando-se ao teor da certidão posta à referência 78, intime-se 

pessoalmente a parte requerente, na pessoa de seu representante legal, 

para dar impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, com arrimo 

no artigo 485, § 1º do CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 70540 Nr: 3739-59.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TIAGO ANDRADE DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurípedes Alves de Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 DECISÃO

Vistos, etc.

Encerrada a instrução, intimem-se as partes para que apresentem 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante preconizado no 

artigo 364 c/c artigo 679, ambos do Código de Processo Civil.

Com a vinda ou decorrido o prazo "in albis", tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 53925 Nr: 3325-32.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edes Jeronimo de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 45077 Nr: 895-44.2013.811.0059

 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: Girgelia Bezerra de Araujo Strutz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 75912 Nr: 449-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Gomes Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 424-52.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA MEEURREREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 1252-48.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54503 Nr: 87-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Autos ID N.º 54403

Vistos.

 Tendo em vista o pedido de desistência da oitiva da Testemunha em 

comum, José Wilson Candido de Jesus, formulado pelo D. Representante 

do Ministério Público em ref. 183, intime-se a Defesa para que, caso insista 

na oitiva da referida testemunha, apresente seu atual endereço, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o referido prazo, ou mesmo, havendo desistência da oitiva 

por parte da Defesa, desde já, homologo a desistência da testemunha 

José Wilson.

Por fim, expeça-se Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Goiânia/GO, 

solicitando a oitiva da testemunha Carlos Sérgio Rodrigues, com a máxima 

urgência, no endereço apresentado pelo Órgão Ministerial.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Porto Alegre do Norte, 27 de março de 2020

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 721-64.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Guimaraes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Acusado, constato que não foram 

arguidas preliminares, bem como não encontram-se presentes nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código 

de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos 

termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 2020, às 

13h00min (horário de Cuiabá). No ato, sendo possível, proceder-se-á 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

Acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte, 27 de março de 2020

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000392-39.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN VICTOR DE BRITO FIALHO (VÍTIMA)

JEFERSON ALVES FIALHO (TESTEMUNHA)

JOELITON SANDER ALMEIDA GOMES (TESTEMUNHA)

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR FLORES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

JOELITON SANDER ALMEIDA GOMES (TESTEMUNHA)

JEFERSON ALVES FIALHO (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 30813356, QUE O NOMEOU COMO DEFENSOR DATIVO DO 

ACUSADO, DEVENDO APRESENTAR A DEFESA NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-17.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CASUPA PAIZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000107-17.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida , para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inonimado. PORTO ESPERIDIÃO, 30 de março de 

2020 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista Judiciário. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-58.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS PAULA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000113-58.2017.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida, para querendo, apresentar 

contrarrazão ao recurso inonimado no prazo legal. PORTO ESPERIDIÃO, 

30 de março de 2020 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-21.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRES 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000012-21.2017.8.11.0098 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NEIRES DA SILVA 

Endereço: RUA: ILHA SALOMÃO, 17, QD 02, RESIDENCIAL EDELMINA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: AV COUTO MAGALHÃES, n XX,, AO 

LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 FINALIDADE: Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte REQUERENTE , para querendo, manifestar acerca da petição do 

requerido no prazo legal. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 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. PORTO ESPERIDIÃO, 30 de março de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-05.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOARES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010109-05.2010.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.200,00 

ESPÉCIE: [Cobrança indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDEMAR SOARES DE 

MENDONCA Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 292, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: Rua RUA BARAO DE MELGACO, 3209, Inexistente, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA a parte para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 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. PORTO 

ESPERIDIÃO, 30 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 
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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: 1000003-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VIEIRA PALUDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000003-25.2018.8.11.0098. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA 

PALUDETTI REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Trata-se de pedido de Homologação de Acordo, pactuado 

extrajudicialmente, ID 12359867 entre as partes Carlos Herique Vieira 

Paludetti e Banco Santander S.A. É o breve relatório. Decido. Perquirindo 

as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbra-se que as requerentes entabularam acordo e, conforme se 

extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o referido 

acordo (ID 12359867), não houve nenhum vício capaz de desonra o feito, 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo colecionado aos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, e em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b do CPC. Caso ainda houver, condeno 

o requerido ao pagamento das eventuais custas processuais 

remanescentes. Após o transito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de praxe. Ciências as partes. Intimem-se. Cumpra-se. PORTO 

ESPERIDIÃO, 21 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-66.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAIR ANTONIO JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010070-66.2014.8.11.0098 Valor da causa: R$ 6.890,08 

ESPÉCIE: [Compra e Venda]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME 

Endereço: Rua RIO GRANDE DO SUL, 2418, S JOSÉ Q MARCOS - MT - 

CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: Nome: VAIR ANTONIO JUNQUEIRA 

Endereço: Avenida JANUARIO DO CARMO, 92, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DO POLO ATIVO, 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 juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 24/08/2020 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. 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. 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. PORTO ESPERIDIÃO, 30 de março de 2020 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITS 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: 1000118-46.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PEREIRA SILVA GUEDES 21790578817 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000118-46.2018.8.11.0098. REQUERENTE: ELIANA PEREIRA SILVA 

GUEDES 21790578817 REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-31.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS JESUS GONCALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000065-31.2019.8.11.0098. REQUERENTE: MATHEUS JESUS 

GONCALVES CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 3. Decido. 

4. A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. 5. 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. 6. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), condeno a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 7. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 8. Intimem-se. Porto Esperidião, 19 de julho de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-79.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE MASSAVI (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000034-79.2017.8.11.0098 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LENICE MASSAVI 

Endereço: RUA ANTÔNIO CARDOSO, 10, AEROPORTO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE requerida PARA, querendo, manifestar 

acerca da petição do autor. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 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. PORTO ESPERIDIÃO, 30 de março de 2020. FÁTIMA 

GESTORA JUDICIÁRIA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-58.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. J. DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADON MAURICIO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 
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8010077-58.2014.8.11.0098. REQUERENTE: I. J. J. DA SILVA - EPP 

REQUERIDO: ADON MAURICIO GOMES 1. Vistos. 2. Trata-se de ação de 

cobrança, proposta por I. J. J. da Silva, na pessoa de seu representante 

legal Ilson José Justo da Silva, em face de Adon Maurício Gomes, todos 

devidamente qualificados nos autos. 3. Dispenso relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 4. É o relatório. 5. Decido. 6. 

Compulsando os autos, verifico que em 11 de outubro de 2017 foi juntado 

nos autos certidão expedida pelo oficial de justiça informando a não 

possibilidade da intimação da parte requerida tendo em vista que não foi 

encontrada no endereço informado na inicial. 7. Consta dos autos que em 

02 de outubro de 2019 foi expedido mandado de intimação da parte autora 

para informar novo endereço da parte requerida no prazo de 05 (cinco), 

entretanto, conforme certidão de id. 30764699, embora devidamente 

intimada nada manifestou. 8. O juizado especial é o meio pelo qual o 

cidadão poderá buscar a resolução de suas lides de forma mais rápida e 

eficiente, baseando-se sempre nos princípios da celeridade, informalidade 

e simplicidade. 9. Verifica-se que a parte requerente foi intimada para 

manifestar-se em outubro de 2019 e até o presente momento (05 meses 

depois), a parte autora nada manifestou, bem como, insta consignar que 

os autos está em andamento por cerca 06 (seis) anos sem a devida 

citação da parte requerida. 10. É cediço que em situações como a que ora 

se apresenta, ante a inércia do autor, resta caracterizado o abandono dos 

autos, materializando-se uma forma indireta de desistência, por assim 

dizer, logo, a extinção é a medida que se impõe. 11. Diante do exposto nos 

autos, ante a inércia e abandono material por parte Requerente. JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, II, III do Código de Processo Civil. 12. Após, o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. 13. Sem custas, considerando a gratuita outrora concedida. 14. 

Publique-se. 15. Registre-se. 16. Intime-se. 17. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 27 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-33.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO GADOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA PORTO ESPERIDIÃO - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010003-33.2016.8.11.0098. REQUERENTE: TULIO GADOTTI REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA PORTO ESPERIDIÃO - MT 1. Vistos. 2. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Tulio 

Gadotti em desfavor de Banco do Brasil – S. A. agência de Porto 

Esperidião/MT. 3. Deixo de apresentar relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei 9.099/95 4. Fundamento e decido. 5. Havendo o devedor adimplido a 

obrigação, considerando a juntada do comprovante de 

pagamento/depósito em id. 8676643. 6. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação e o faço com fulcro nos termos do artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. 7. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. 8. Publique-se. 9. Intime-se. 10. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 27 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-50.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELE VARGAS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000023-50.2017.8.11.0098. REQUERENTE: JOSELE VARGAS PEDROSO 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 1. Vistos. 2. Considerando a 

manifestação de desistência da ação pela parte autora em id.25918498, e 

tendo em vista que a parte requerida apresentou contestação em id. 

10503780, intime-se a parte requerida para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §4º do Código 

de Processo Civil. 3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. Serve a presente decisão como mandado. 5. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Porto Esperidião/MT, 27 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-61.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI ROMEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000074-61.2017.8.11.0098. REQUERENTE: DONIZETI ROMEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: JUVENAL JOSE DE OLIVEIRA 1. Vistos. 2. Compulsando os 

autos, verifico que fora entabulado acordo entre as partes devidamente 

homologado conforme sentença de id 17757782. 3. Conforme consta da 

certidão de id. 29945848, a parte requerida informa que efetuou o devido 

cumprimento obrigação. 4. Diante do exposto, determino que seja intimada 

a parte autora para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. 5. 

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. 6. Serve a presente decisão como mandado. 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 26 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-73.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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 PORTO ESPERIDIÃO Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000112-73.2017.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

-pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida, para querendo, apresentar 

contrarrazão ao recurso inonimado no prazo legal. PORTO ESPERIDIÃO, 

30 de março de 2020 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000119-31.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WILSON BORDON Endereço: Rua 

Samuel Redes, 332, Rodoviaria, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Endereço: EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL PAULISTA, 2013, AVENIDA 

BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO 2050, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01318-912 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida, para querendo, apresentar contrarrazão ao recurso inonimado 

no prazo legal. . COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 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. PORTO 

ESPERIDIÃO, 30 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-07.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OSMAR BELUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000183-07.2019.8.11.0098. REQUERENTE: PEDRO OSMAR BELUSSI 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de protesto ilegal dos dados da parte Reclamante no cartório de 

São Paulo por divida que afirma ter efetuado seu pagamento e ate o 

momento não ocorreu a baixa, por ser local diverso da residência do 

devedor. Por fim, pugnou pela declaração da ilegalidade do protesto, bem 

como a condenação da reclamada por reparação por danos morais. 1. 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. 2. Ante a ausência de preliminares e 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. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Improcedência. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora 

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. 373, II do CPC. Afirma a parte 

reclamante que não possui dívida com a reclamada, pois teria efetuado o 

pagamento do débito que originou seu protesto, contudo seu nome foi 

mantido no cartório de protesto indevidamente, em localidade diversa da 

sua residência. O réu pugna pela improcedência sustentando inexistir 

falha na prestação dos serviços, tão pouco ilegalidade quanto ao protesto, 

especialmente porque o autor foi cientificado com a anuência do debito. 

Adianto que não há como acolher o pedido inicial, senão vejamos. O 

Cartório de Notas e Protesto de Letras e Títulos tem a obrigação de notifica 

o devedor para pagamento do débito no prazo legal (artigo 14,LEI Nº 

9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997), cabendo a este quitar a dívida 

diretamente no Cartório (artigo 19 LEI Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 

1997) ou comprovar a quitação da dívida diretamente ao credor mediante 

carta de anuência, com vias a evitar a averbação negativa e sua 

manutenção, recolhendo as devidas custas e emolumentos. Quanto a 

cidade escolhida pelo do protesto o art. 327, no paragrafo §2º confirma 

que designados dois ou mais lugares cabe ao credor escolher entre eles, 

assim o requerente podia pagar diretamente para o credor ou no cartório, 

e o credor podendo protestar onde quiser. Vejamos CC - Lei nº 10.406 de 

10 de Janeiro de 2002 Institui o Código Civil. Art. 327. Efetuar-se-á o 

pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem 

diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação 

ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designados dois ou mais lugares, 

cabe ao credor escolher entre eles. Assim o protesto é legal. Quanto ao 

protesto do título, a responsabilidade não pode recair sobre a empresa 

reclamada, isso porque, quando a divida foi levada a protesto, a parte 

reclamante estava em mora, legitimando, assim, a ação da credora. Ainda, 

sendo lícito o protesto e estando a parte reclamante na posse de 

documentos que comprovavam a quitação posterior da dívida, poderia, 

querendo preservar seu crédito, ter diligenciado no sentido de proceder à 

baixa do registro. Nos termos do artigo 26 da Lei n° 9.492/97, o 

cancelamento do protesto pode ser realizado por qualquer interessado. 

Nesse passo, tal ônus não pode ser imposto à reclamada, já que o maior 

interessado no cancelamento, ainda mais após o pagamento da dívida, é o 

próprio devedor. O requerido encaminhou corretamente a carta de 

anuência para o endereço do devedor. Assim, em síntese, se o protesto 

permaneceu ativo por um longo período de tempo após a quitação da 

dívida, isso se deu por negligência da própria parte reclamante, que 
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poderia, logo que pagou a dívida, ter providenciado a baixa e não o fez. 

Nesse sentido, in verbis: “RECURSO INOMINADO - PROTESTO DEVIDO - 

NÃO EFETIVAÇÃO DA BAIXA APÓS O PAGAMENTO - DEVER QUE 

INCUMBE AO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 

9.492/97 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Em se tratando de protesto de títulos e 

documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor munido da carta de 

anuência ou quitação da dívida. Após o pagamento da dívida incumbe ao 

credor fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor 

possa, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa do protesto, nos 

termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97. Manutenção da sentença.” 

(Recurso Inominado n. 0022447-16.2011.811.0001, rel. LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única/MT, Data do Julgamento 29/05/2013, Data da 

publicação no DJE 29/05/2013) (destaquei). “INDENIZATÓRIA. PROTESTO. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO INDEVIDA AFASTADA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Em se tratando de inscrição decorrente de protesto de 

título, não se exige a notificação por parte do arquivista, tendo em vista 

que o assentamento cartorário é informação de domínio público e a autora 

tinha ciência deste protesto (fl.04). Incumbia a autora o dever de realizar a 

baixa do protesto no tabelionato após o adimplemento do débito, tendo em 

mãos a carta de anuência (fl. 15), para que houvesse a comunicação aos 

órgãos de proteção ao crédito e exclusão do seu nome. Sendo lícito o 

protesto, a manutenção no rol de inadimplentes decorrente de omissão da 

própria devedora, que deu causa ao problema. RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJRS - Recurso Cível Nº 71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014) 

(destaquei) No caso em apreço, a reclamante não logrou êxito em 

comprovar a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, 

inexistindo, destarte, configuração de qualquer ato ilícito, o que torna 

despiciendo cogitar-se sobre o elemento culpa. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de 

personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto. Ocorre 

que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno 

que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, 

não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. De salientar que o ocorrido pode ter causado transtornos, 

dissabores, desgastes a parte reclamante, o que não basta a dar ensejo 

ao dano moral. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Assim, estando 

ausente o nexo causal entre o ato ilícito e o dano moral supostamente 

suportado pela parte reclamante, inexistente o dever de indenizar. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos 

por PEDRO OSMAR BELUSSI em desfavor do BANCO ITAUCARD S/A. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-94.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000076-94.2018.8.11.0098. REQUERENTE: GERALDO PEREIRA PASSOS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos, na qual o autor alega que, em 10/06/2015, contratou 

empréstimo consignado com a requerida no valor de R$4.925,73 e, outro 

no valor de R$2.001,74 a ser debitado os valores diretamente em na sua 

conta. Contudo, logo alega que recebeu apenas o valor total de R$ 

2.138,86, e que os créditos contratados não foram depositados em sua 

conta bancária, e que esta pagando empréstimo por valores não 

recebidos, restando infrutífera todas as tentativas de resolver a situação 

administrativamente. Pede a suspensão da cobrança dos contratos de n.º 

558440120 e 558040277 e a condenação da requerida à indenização por 

danos materiais no valor a maior de R$ 4.788,61,a qual deverá ser 

ressarcida em dobro, sendo o valor dobrado no importe de R$ 9.577,22 

(nove mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos); e 

ainda à indenização por danos morais. Por sua vez, a requerida explica 

que em 10/06/2015 o requerente refinanciou dois empréstimos de maneira 

que o saldo devedor perante aqueles foram liquidados, firmando as partes 

as cédulas de crédito bancário.º 558440120 e 558040277 e que o valor de 

R$ 2.138,86, recebido na conta do Banco Cooperativo Sicredi S.A. do 

autor, o foi o saldo que sobrou .Dessa forma, o saldo entre os débitos 

anteriores e o refinanciamento, foi creditado na conta corrente do autor do 

banco SICREDI. O requerido apresentou impugnação à contestação, 

aduzindo que as alegações da requerida não se justificam, pois os 

documentos juntados não demonstram o crédito alegado na inicial. Relata 

que o valor não fora creditado na conta do autor. Defende que apenas a 

importância de R$2.138,86, foi creditada na conta do autor e que quer 

pagar o emprestimo apenas pelo valor recebido. Pois bem. Não foram 

apresentadas questões preliminares. Partes legítimas e regularmente 

representadas, estão presentes todas as condições da ação e 

pressupostos processuais, razões pelas quais passo ao conhecimento do 

mérito. No mérito, os pedidos são improcedentes. O autor desconhece os 

empréstimos consignados realizados em seu nome, um no valor de 

R$2.070,92, a ser pago em 72 parcelas de R$ 57,41 e outro no valor de R$ 

5.095,91, a ser pago em 72 parcelas de R$ 141,21. Afirma que o valor 

contratado foi de R$2.138,86, em 72 parcelas. O banco defende a 

legalidade da cobrança, explicando que decorre do refinanciamento de 

dois empréstimos anteriores, maneira que somente o saldo entre eles foi 

creditado em sua conta bancária. Inicialmente, entendo aplicável à 

hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque a relação 

jurídica de direito material versada nos autos tem, em um dos polos, o 

consumidor (artigo 2º do CDC) e, no outro, o fornecedor de bens e 

serviços(artigo 3º do CDC). Nesse passo, desde logo, inverto o ônus 

probatório, com esteio no artigo 6º,VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, por considerar a parte autora hipossuficiente econômica, 

jurídica e tecnicamente, de forma a facilitar sua defesa, além de 

verossímeis suas alegações. Anoto que, no caso em tela, ambos os 

requisitos estão presentes, pois o autor está em patente desvantagem 

econômica e de acesso a informações sobre os serviços frente à ré, bem 

como, segundo o colhido nos presentes autos, mostram-se plausíveis os 

seus argumentos. É incontroversa nos autos a existência de relação 

jurídica entre as partes consistente na contratação de empréstimo 

consignado, de modo que o ponto controvertido gira em torno apenas de 

saber o valor efetivamente tomado. Assim, na sistemática do ônus 

invertido, cabia à ré provar a contratação do empréstimo consignado pelo 

autor e sua legalidade, o que logrou êxito em fazer. O Banco trouxe aos 

autos cópia dos instrumentos contratuais números 558440120 e 

558040277. Explicou, em contestação, que os contratos decorrem de 

refinanciamento através, gerando um saldo para o autor no valor de 

R$2.138,86, depositado em sua conta bancária em 12/06/2015, conforme 

extrato de credito juntado no id. 14825786. Desse modo, os contratos 

anteriores foram quitados, restando ao autor somente o pagamento das 

parcelas destes dois últimos (72 de R$ 141,20 e 72 de R$ 57,41). Desse 

modo, pode-se verificar que a requerida trouxe aos autos prova da 
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contratação do empréstimo pelo autor e a sua legalidade, cumprindo com 

seu ônus processual. Há de se destacar, também, que o próprio autor 

confirmou. Sabe-se que é dever do contratante tomar ciência das 

condições às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não 

havendo que se flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar 

de um contrato de adesão, de modo que o fato de o autor ser pessoa 

simples e idosa não é suficiente para declarar a nulidade da contratação. 

Assim, se o autor contratou o refinanciamento, assumiu o risco de sua 

conduta, devendo, agora, arcar com as consequências, que abrangem o 

pagamento das respectivas parcelas e a diminuição da sua margem de 

crédito. Portanto, o inconformismo não prospera. Sobre o tema, já decidiu 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de mato grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES JUIZ DE DIREITO - RELATOR RECURSO 

INOMINADO: 0045180-97.2016.811.0001 COMARCA DE ORIGEM: 

TERCEIRO JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL RECORRENTE: AVELINO MARÇAL 

PEREIRA RECORRIDO:BANCO BMG S/A JUIZ RELATOR: MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 11/07/2017 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – COMPLEXIDADE AFASTADA – A 

simples questão de envolver cartão de crédito e empréstimo não torna a 

matéria complexa, anulando-se a sentença de 1º grau. ENFRENTAMENTO 

DO MÉRITO – CAUSA MADURA - PERMISSIVO NO ARTIGO 1013, § 3º DO 

NCPC – Estando a causa madura pode de imediato ser feita a análise do 

mérito da demanda colocada à julgamento, nos moldes do artigo 1013, § 3º 

do NCPC.-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS 

ANTERIORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS E 

LIQUIDAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – DISPOSIÇÃO EXPRESSA 

ACERCA DO VALOR LÍQUIDO QUE SERIA LIBERADO – DISPOSIÇÃO 

EXPRESSA ACERCA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PGAMENTO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA 

AFASTAR A COMPLEXIDADE E NO MÉRITO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS 

PLEITOS DA EXORDIAL. Demonstrada a existência de empréstimos 

anteriores, sem a prova de liquidação de tais contratos, somando-se ao 

fato de que constava no 1 Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito - Relator ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES JUIZ DE 

DIREITO - RELATOR contrato discutido neste momento a disposição 

expressa do valor que seria liberado, por óbvio, se compreende que 

aparte sabia que os valores destacados seriam para a quitação de outros 

empréstimos, se libertando dos empréstimos antigos com o novo e atual 

empréstimo discutido, bem como, pelos novos empréstimos posteriores, 

existindo ainda disposição expressa no contrato pelo desconto em folha 

de pagamento, não há que se questionar tal fato. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE 

DA CAUSA, PORÉM, NO MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE OS PLEITOS 

DA INICIAL. RELATÓRIO Egrégia Turma Recursal: Trata-se de recurso 

inominado aviado por AVELINO MARÇAL PEREIRA contra a sentença que 

julgou extinta a presente pela aventada complexidade de causa, pugnando 

pelo afastamento da complexidade e enfrentamento do mérito da demanda. 

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da 

sentença. É o relatório. VOTO Colendos pares: Em relação à complexidade 

da causa, após a detida análise dos autos, observa-se que não se trata 

de matéria complexa, trazendo a discussão de ter ou não recebido valores 

que foram emprestados via cartão de crédito e, eventual ilegalidade nos 2 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES JUIZ DE DIREITO - RELATOR 

pagamentos que vem efetuado, apenas, isso, razão pela qual, afasto a 

complexidade reconhecida em sede de 1º grau, passando, desde já à 

análise do mérito, até porque é matéria eminentemente de direito, 

merecendo o julgamento antecipado da lide, estando a causa madura para 

o julgamento, nos moldes do artigo 1013, § 3º do NCPC. Pois bem, a parte 

consumidora apenas se apega no fato de que no documento do contrato 

assinado não estaria descrito que o restando era para o pagamento de 

outras dívidas anteriormente existentes com o BANCO BMG, questionando 

ainda o documento trazido pelo mesmo, que consta tal delimitação. Fato é 

que pela leitura do documento assinado pelo mesmo, o contrato celebrado 

na instituição bancária, observa-se que, de forma clara ali estava disposto 

que seria feito um empréstimo no valor de R$ 10.708,53 e que desse total 

apenas seria liberado a seu favor o montante de R$ 871,95, sendo que o 

mesmo sabia desses fatos, e tenta agora usar de subterfúgios na 

tentativa de invalidar o contrato celebrado. Oras, se iria receber apenas 

os valores de R$ 871,95, pergunta-se para onde é que os restante dos 

valores seriam enviados? Claro que para algum lugar, e, no caso em tela 

para a quitação e empréstimos anteriores . Colaciono o contrato: 3 Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES JUIZ DE DIREITO - RELATOR O 

magistrado deve observar o alcance do contrato, sendo que, ali de forma 

clara foi informada a liberação de apenas R$ 871,95, sendo que, pelo que 

se observa o consumidor sabia o destino dos valores remanescentes. A 

parte recorrida demonstrou em sede de contestação que celebrou 

diversos empréstimos com o recorrente, a saber: -R$1.360,00 – 

31/07/2009; -R$1.615,00 – 16/04/2014; -R$10.573,71 – 29/04/2014;(objeto 

desta ação) -R$605,78- 16/06/2014; -R$833,28 – 16/06/2014; O que se 

observa é que, também em verificação aos extratos do consumidor, 

acostados em sede de inicial e possível ver tais empréstimos, exceto o do 

ano de 2009. Os empréstimos tem a autorização para o desconto em folha 

de pagamento, sendo assim o contrato celebrado, pouco importando se a 

parte traz um documento sem a sua assinatura, até porque o contrato 

celebrado é específico nesse tema, colaciono o termo do mesmo, em 

especial o QUADRO IV – DA FORMA DE PAGAMENTO: De outro ponto, em 

sede de impugnação à contestação a parte não demonstra que tenha 

pago as duas dívidas anteriores da atual (- R$1.360,00 – 

31/07/2009;-R$1.615,00 – 16/04/2014;), sendo que a questão 4 Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES JUIZ DE DIREITO - RELATOR ainda tem 

uma peculiaridade, pois, os contratos de empréstimos via cartão de crédito 

possuem normalmente o desconto em folha de pagamento, ocorrendo mês 

a mês pequena amortização e novos encargos somando-se ao total 

remanescente, virando uma verdadeira “bola de neve”, e o consumidor 

não se desincumbiu a demonstrar que estivesse em dias com os dois 

contratos anteriores. Então entendo como válida a condição demonstrada 

de que parte dos valores se destinou ao pagamento de dívidas já 

existentes, não visualizando o bom direito anunciado em sede de inicial e 

recurso. ISTO POSTO, conheço do recurso aviado e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para anular a sentença e afastar a complexidade anunciada 

em 1º grau, e no julgamento do mérito da demanda, para julgar 

improcedentes os termos da inicial, moldes do artigo 487, I do NCPC. Diante 

do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte 

recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários 

advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, bem como, pelo fato do 

mérito ter sido julgado em primeiro momento agora. É o voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator 5 Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator (N.U 45180-97.2016.8.11.0001, 

451809720168110001/2017, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017) Desse modo, como não restou demonstrado qualquer vício de 

consentimento ou abusividade contratual praticada pelo réu, em atenção 

ao princípio do pacta sunt servanda, prevalecerá a força obrigatória dos 

contratos firmados entre as partes. Assim, em razão da licitude dos 

contratos celebrados, não há que se falar em repetição em dobro ou 

indenização por danos morais, sendo improcedente os pedidos da 

exordial. Ante o exposto, opina-se por JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos, declarando EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000357-16.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000357-16.2019.8.11.0098. REQUERENTE: LUCINDA CEBALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por LUCINDA CEBALHO, em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alegou a autora que o 

réu realizando uma série de descontos indevidos, inclusive a título de 

seguros que jamais foram contratados. Relatou que buscou a solução 

extrajudicial do caso, no entanto, sem sucesso. Assim, requereu a 

concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que se abstenha 

de realizar a cobrança de valores relativos às prestações dos seguros. 

No mérito, requereu a confirmação da decisão liminar e, ainda, bem como 

ao pagamento de indenização por dano moral. Passo a fundamentar e 

decidir. Considero estar o processo apto para imediato julgamento, nos 

moldes do art. 355,I, do Código de Processo Civil, visto que os elementos 

probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação do 

convencimento deste Juízo. A par disso, as partes não pugnaram pela 

produção de outras provas. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, tendo em vista que, de acordo com relato fático disposto na inicial 

(teoria da asserção), a parte autora relata ter sofrido danos em 

decorrência da conduta do réu. As demais questões, quanto à existência 

ou não autorização para os descontos, são atinentes ao mérito e serão 

analisadas em momento oportuno. Ressalte-se, ademais, que não se trata 

de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de matéria 

fundada em direito pessoal, não havendo prejuízo, no entanto,de eventual 

ação de regresso do Banco em desfavor das seguradoras. Senão, 

vejamos: CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória c/c indenizatória. 

Descontos na conta bancária, por débito automático, referentes a 

serviços supostamente não contratados. Sentença de procedência. 

Irresignação da parte ré. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições 

financeiras. Súmula 297 do STJ. Legitimidade passiva do banco réu, que 

efetuou os descontos na conta da parte autora. Hipótese dos autos em 

que não se configura o litisconsórcio passivo necessário. Matéria fundada 

em direito pessoal. Prazo prescricional de 10 anos, nos termos do artigo 

205 do CC. Banco réu que não demonstrou nos autos a autorização da 

autora para a realização dos débitos automáticos. Incumbência do 

requerido de interromper tal operação, bem como de restituir os valores 

indevidamente descontados. Precedentes. Eventual direito de regresso 

será exercido em face da seguradora, oportunamente. Sentença mantida. 

Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Honorários advocatícios majorados para R$1.500,00. Incidência da norma 

prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A C :  1 0 2 4 9 1 1 8 1 2 0 1 8 8 2 6 0 4 0 5  S P 

1024911-81.2018.8.26.0405, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 

29/03/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/03/2019) Sendo assim, o banco réu tem legitimidade para responder 

por eventual condenação, motivo pelo qual, deixo de acolher esta 

preliminar. Rejeito, também, a preliminar de inépcia, porque os pedidos 

formulados pelo autor decorrem logicamente dos fatos alegados na inicial. 

Novamente, a questão de prova, por sua vez, é questão atinente ao mérito 

e não se confunde com possível inépcia da exordial. Por fim, certo é que a 

falta de interesse de agir em nada se assemelha à possível falta de 

veracidade das alegações do autor, sendo isto, como exaustivamente 

fundamentado, uma questão de mérito. E, em sendo assim, rejeito a 

preliminar de carência da ação. Ultrapassadas as questões preliminares, 

passemos ao exame do mérito. Neste ponto, vale registrar que, conforme 

art. 373, CPC, incumbe a autora a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e ao réu, de fato impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor. Pois bem, da análise do acerbo probatório, restou comprovado, a 

partir dos extratos bancários, que são realizados, pelo Banco réu, 

descontos automáticos relativos aos seguros “PREVISUL” e “SABEMI”. 

Isto, no entanto, não afasta a responsabilidade do requerido, diante da 

realização de débitos automáticos indevidos na conta da autora, indevidos 

porque o Banco réu não cuidou de comprovar que houve expressa 

autorização da requerente para a realização dos referidos descontos, 

ônus que lhe cabia, nos termos do mencionado art. 373, II, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, não cabe ao Banco réu alegar que atuou 

em exercício regular do direito, posto que o débito automático ocorre por 

força de contrato realizado entre o correntista e a seguradora. Isto 

porque, na qualidade de gestor da conta corrente do consumidor, somente 

pode o Banco realizar descontos em favor de terceiros a partir de 

expressa autorização do correntista. No mesmo sentido, o E. Tribunal de 

Justiça: "PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA Reconhecido que as razões recursais do apelante impugnam 

especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo 

trechos da contestação Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC Preliminar 

em contrarrazões da apelada não acolhida". "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE DE PASSIVA - 

Inocorrência Prejuízo padecido pela autora que deriva da má prestação de 

serviços pelo banco réu, que concorreu diretamente com o evento, ao 

proceder à inclusão de débito automático em sua conta corrente sem que, 

a princípio, houvesse sua autorização - Precedentes Preliminar afastada." 

"DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE AUSENTE AUTORIZAÇÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES CANCELAMENTO DOS DESCONTOS 

INDEVIDOS I - Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da 

prova Autora que é correntista do banco réu e constatou, a partir de 

outubro de 2017, a realização de descontos mensais em sua conta 

corrente Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não 

demonstrando que a autora, efetivamente, autorizou os débitos 

automáticos Banco réu que é responsável por manter e gerenciar a conta 

de seus clientes, tendo a obrigação de zelar pelo sigilo e pela segurança 

de seus dados pessoais, não podendo realizar débitos em favor de 

terceiros sem a obtenção de prévia autorização do titular da conta 

Responsabilidade solidária das empresas parceiras por eventuais falhas 

ocorridas na realização das transações bancárias Falha na prestação de 

serviços Responsabilidade objetiva do banco Condenação do banco réu a 

cessar os descontos realizados na conta corrente da autora, bem como a 

restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados - Ação 

parcialmente procedente Sentença mantida II - Sentença proferida e 

publicada quando já em vigor o NCPC Deixa-se de majorar, contudo, os 

honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, uma vez 

que estes já foram fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor 

atualizado da causa - Apelo improvido." (TJ-SP - AC: 

10013163320198260368 SP 1001316-33.2019.8.26.0368, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 28/02/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2020) Por outro lado, uma vez comprovada a 

realização de descontos indevidos na conta da autora, conduta que se 

afigura como ilícita, de rigor a condenação do Banco réu ao pagamento de 

indenização por dano moral. Não se pode olvidar que o caso concreto 

trata de pessoa de idade avançada. Muito embora, conforme 

fundamentado, a conta seja utilizada como conta corrente, e o Banco, 

neste caso, vem realizando descontos relativos não apenas a um seguro 

não efetivamente contratado, como dois. Nesse sentido, o E. Tribunal de 

Justiça: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

DANO MORAL Ré parte legítima parafigurar no polo passivo Débitos não 

comprovados Descontos injustificados em conta-corrente Indenização 

material devida Indenização por dano moral cabível, com valor fixado 

Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10013316420188260294 SP 

1001331-64.2018.8.26.0294, Relator: Vicentini Barroso, Data de 

Julgamento: 11/10/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/10/2019) Por fim, há que se considerar a hipossuficiência 

do consumidor com relação às instituições financeiras que, ao praticar tais 

descontos indevidos, se utiliza de sua posição privilegiada na relação de 

consumo, para colocar o consumidor em posição desfavorável, prática 

que, a propósito, é expressamente vedada pelo sistema protetivo do 

consumidor. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentreoutras práticas abusivas:IV - prevalecer-se da fraqueza ou 

ignorância do consumidor,tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento 

ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; Sendo 

assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, tendo em vista as particularidades do caso concreto, sem 

que se promova o enriquecimento ilícito da parte autora, arbitro tal 

condenação no importe de R$ 4.000,00. Isto posto, opina-se por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 
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mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

determinar ao Banco réu que se abstenha de realizar qualquer cobrança a 

título dos seguros “PREVISUL” e “SABEMI, tornando definitiva a liminar 

concedida no id. 2261797, e Condenar ainda o réu ao pagamento de 

indenização a título de dano moral, no valor de R$4.000,00 (quatro mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000137-52.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000137-52.2018.8.11.0098. REQUERENTE: JOSE SEVERO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado 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. 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS decorrentes de desconto indevido em folha de pagamento. 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 no artigo 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. 

Sustenta a parte autora que estaria sofrendo descontos em seu salário 

decorrentes de contratos de empréstimos celebrado com o Banco Réu, 

supostamente desconhecido. Assim, requer a restituição em dobro dos 

valores descontados, bem como indenização pelos danos morais sofridos. 

Da análise dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as partes um 

contrato de empréstimo nº 2115540 e 2115485, firmados em 05/08/2016 e 

04/08/2016 , com previsão para pagamento em 72 parcelas de R$28,47 e 

R$ 46,70. Tendo sido liberado ao cliente os valores de R$ 954,09 e R$ 

1.565,01, por meio de TED ao Banco 237, Ag. 14540, Conta Corrente 

7603959. Em que pese as alegações da parte autora ao aduzir 

desconhecer a origem dos descontos, restou suficientemente 

demonstrado pela parte reclamada que houve a devida contratação dos 

créditos, bem como que os descontos foram expressamente autorizados 

pela parte autora. Tendo em vista que a parte autora não trouxe os 

extratos da conta onde ocorreram o TED dos valores contratados nos 

empréstimos, não cumprindo assim com seu dever de impugnar as 

alegações da contestação com provas do não recebimento dos valores 

dos empréstimos. Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de 

ato ilícito pela reclamada, bem como a improcedência dos pedidos de 

repetição de indébito e indenização por dano moral. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais em face dos fatos 

narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o 

exposto, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos feitos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-30.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000563-30.2019.8.11.0098. REQUERENTE: AQUINO LEITE DE SOUZA 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Em síntese, nega a parte autora qualquer contratação com o réu, 

não reconhecendo o desconto efetuado em sua conta, no valor de R$ 

37,40(trinta e sete reais e quarenta centavos). Pede ressarcimento em 

dobro do valor indevidamente descontado e indenização moral. DECIDO. 

Trata-se de hipótese de julgamento conforme o estado do processo, nos 

termos do art. 355 do Código de Processo Civil. A ação é parcialmente 

procedente. A relação havida entre as partes é nitidamente de consumo, 

sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

que, entre outras regras, estabelece a inversão do ônus probatório a 

favor do consumidor. Como prestador de serviço e sujeito à legislação 

mencionada, deve a requerida zelar pela qualidade e segurança dos 

serviços que prestam nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, 

os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor. 

Ainda por força da legislação consumerista não se deve perder de vista 

que a responsabilidade do prestador de serviços independe da existência 

de culpa, contemplando assim a chamada responsabilidade objetiva nos 

termos de seu artigo 14. Assim, se a requerida coloca um determinado 

serviço à disposição de seus clientes ou usuários, responde pela 

qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço 

desprovida de qualquer defeito ou vicio. No caso dos autos, a parte autora 

nega qualquer contratação com a requerida. Pois bem. A prova da 

contratação só pode ser exigida da requerida, não só em razão da 

inversão do ônus acima decidida, mas também porque não pode ser 
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exigida da parte autora prova de fato negativo (prova de que não 

contratou). Observo que bastaria à requerida apresentar o contrato 

celebrado entre as partes para legitimar sua cobrança, o que não 

configura prova impossível ou de difícil produção a ela. Não há essa prova 

nos autos. A requerida apresentou prova da suposta ligação em que 

houve a contratação do serviço pela parte autora, porem, não basta para 

comprovação da contratação negada pela parte autora, seria necessária 

a apresentação da apólice vinculada ao contrato de seguro porque 

decerto ela existe, já que o contrato se mantinha ativo. De igual modo, não 

configura prova da contratação a gravação da ligação realizada pela parte 

autora negando a contratação do serviço – a parte autora foi enfática ao 

dizer que não aceitou a contratação ofertada via telefone. A parte autora 

inclusive mencionou na ligação desconhecer totalmente a contratação do 

seguro. A requerida sequer foi capaz de esclarecer em que momento se 

deu a contratação, fazendo conjecturas de possíveis situações em que a 

contratação possa ter ocorrido, ainda que ilicitamente. Não comprovou, 

por fim, ter enviado à parte autora durante todo esse período de 

contratação cópia da apólice do seguro. Diante da total ausência de prova 

dos autos, conclui-se pela inexistência do contrato. Nem se alegue 

excludente de responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor 

prevê como causa de isenção de responsabilidade a culpa exclusiva de 

terceiro. No caso dos autos, entretanto, não há prova para 

reconhecimento da excludente. Passo a análise do pedido indenizatório. O 

prejuízo material descrito nos autos foi de R$37,40.Observo que referido 

valor deve ser devolvido em dobro, nos termos do artigo 42, § único, do 

diploma consumerista, prescindindo de demonstração da má-fé do 

recebedor, que totaliza R$74,80. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Dessume-se da norma citada que a 

repetição do indébito é devida ao consumidor que em cobrança 

extrajudicial é demandado em quantia imprópria, sendo-lhe cabível a 

restituição em dobro do valor pago a maior. Assim, para que haja 

restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente do consumidor 

basta a verificação de culpa do fornecedor para que se aplique a regra do 

art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo 

hipótese de engano justificável. In casu, nota-se que a parte requerida não 

se desincumbiu de demonstrar a ausência de dolo ou culpa na errônea 

cobrança. O dano moral, por outro lado, não se verifica. Embora 

reconhecido o defeito na prestação de serviço e apesar da 

responsabilidade objetiva da requerida, não verifico, na especial 

circunstância dos autos, dano a ser indenizado. O nome da parte autora 

não foi negativado em razão da dívida discutida, ao menos não se tem 

informação nos autos. Os valores indevidamente descontados serão 

restituídos por força dessa sentença. Os descontos foram interrompidos 

com o cancelamento do contrato. E a mera cobrança indevida, em regra, 

não é suficiente para configurar violação a atributos da personalidade. 

Para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a 

tristeza, o vexame impingidos, devem ser tais que, fugindo à normalidade, 

interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do 

indivíduo. Assim, para a ocorrência do dano moral indenizável, é preciso 

que a pessoa tenha experimentado algum tipo de dor, vexame ou 

humilhação, além do suportável, isto é, deve acarretar reflexos profundos 

na sua esfera psicológica e, não, mero dissabor ou aborrecimento 

momentâneo, próprios do cotidiano. A jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ 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.” 

(AgRg no REsp. nº 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª 

Turma, j. em 20/05/2014). O STJ também tem entendido ser descabida a 

indenização por dano moral quando se trata de cobrança indevida e a 

parte não logra êxito em comprovar o dano extrapatrimonial próprio do 

pedido (ofensa à honra objetiva do consumidor) não se trata de dano 

moral in re ipsa (STJ - Ag: 1385078, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, 

Data de Publicação:DJ 05/04/2011). Na hipótese dos autos, não se 

vislumbra tenha a parte autora suportado sensações mais duradouras e 

perniciosas ao psiquismo humano, além do aborrecimento, irritação, do 

transtorno ou do contratempo característicos da vida moderna e que não 

configura o dano moral. Destarte, o pedido não comporta acolhimento. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, opina-se por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para declarar inexistente qualquer débito entre as partes relativo ao 

contrato de seguro aqui discutido, condenando a requerida na restituição 

dobrada do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte 

autora, no importe de R$ 74,80(setenta e quatro reais e oitenta centavos) 

que seve ser atualizada desde o desembolso (16/10/2019) e juros 

moratórios desde a citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-70.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000151-70.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ADELSON MANSUELO ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. Trata-se de reclamatória proposta por 

ADELSON MANSUELO ALVES em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, aduziu o proponente que efetuou 

a construção de linha de alta tensão na propriedade rural denominada 

FAZENDA AGUA BOA, informa que a construção se deu nos termos do 

contrato nº5300/2017. A requerida por seu turno, afirma que a parte tem 

direito, porém apenas o valor ofertado. Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha confirmado o direito da parte autora não faz 

prova de que realizou o pagamento do valor gasto na construção da rede 

elétrica, em contrapartida a autora não apresentou a documentação 

comprovando que realizou todos os procedimentos conforme orientado 

pela concessionária: - Nota fiscal de serviços n°000.0201.113; - 

Solicitação de análise de projeto elétrico; - Detalhes do projeto; - Pedido de 

opção de faturamento – Grupo B; - Termo de Manutenção de redes (rural); 

- Termo de responsabilidade do Sistema de Reversão; - Anotação de 

responsabilidade técnica - ART; - Declaração da conta bancária para 

estorno; - Recibo do serviço executado; - Ficha cadastral; - Contrato de 

prestação de serviços; O decreto 5.163/2004 que regulamenta a 

comercialização de energia elétrica e o processo de outorga de 

concessões e de autorizações de geração de energia elétrica estabelece: 

Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL até outubro de 2005, 

as concessionárias de serviços públicos de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia elétrica 

que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de 

dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das 

partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, para fins do 

disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em qualquer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 237 de 443



tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica para 

unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema de 

transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A ANAEEL definiu na Resolução Normativa nº 229/2006, que 

a Concessionária teria até a data de 31/12/2015, para incorporar as redes 

particulares. Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato 

autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 

incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou 

permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se 

responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais 

redes. Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá 

incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não 

dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área 

de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das 

unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas 

anuais de incorporação. Extrai-se que o ato normativo acima impõe as 

concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de maneira 

que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que possui a 

rede particular o direito à restituição do valor aportado para construção. 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu: TJ-MT - 

Apelação APL 00010064520108110055 15584/2017 (TJ-MT) Data de 

publicação: 08/05/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS 

GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional somente pode 

ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da 

concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é 

impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia 

elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O 

proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede. (Ap 

15584/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) Com efeito, a participação financeira do consumidor no 

custeio da construção de rede de energia elétrica não é, por si só ilegal, 

uma vez que, o decreto 5.163/2004 regulamenta a questão. Dessa forma, 

resta claro que os casos regidos pelo Decreto Federal são aqueles em 

que há participação financeira do consumidor na construção da rede 

elétrica e logo após, está passava ao patrimônio da concessionária, não 

ganhando, pois, a natureza jurídica de bem particular. É cediço que a 

energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, I, 

da Lei nº 7.783/89. Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se 

configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade 

essencial, ou seja, necessidade inadiável. Neste diapasão, conclui-se que 

energia elétrica é direito de todos e dever do Estado, que repassa esse 

dever às concessionárias e às permissionárias de energia elétrica, que de 

forma remunerada fornecem energia elétrica à população. A incorporação 

de redes de energia elétrica particulares constitui um excelente negócio 

para as concessionárias/permissionárias, visto que está se apropriam das 

redes, sem investir nenhum centavo, aproveitando tão somente do bônus. 

Por sua vez, o proprietário de rede elétrica, além de ter cumprido com o 

dever que caberia à concessionária/permissionária, ainda é compelido a 

entregar o fruto de seu esforço, que teve como objetivo o bem estar da 

população residente na localidade. Os tribunais vêm reprovando essa 

prática corriqueira das concessionárias/permissionárias de energia 

elétrica, determinando que restituam aos ex-proprietários de redes 

elétricas os valores desembolsados na implantação da rede, inclusive com 

juros e atualizado monetariamente. Neste sentido, seguem transcritas as 

seguintes ementas: “COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes 

particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a 

concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação 

para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado 

documentalmente.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

28/09/2016) TJ-RO - Apelação APL 00015574520158220022 RO 

0001557-45.2015.822.0022 (TJ-RO) Data de publicação: 26/06/2017 

Ementa: Apelação cível. Indenização. Dano material. Rede. Eletrificação 

rural. Incorporação. Concessionária de energia. Resolução da ANEEL. 

Construção. Procedência. Valores gastos. Restituição. A Resolução n. 

229 da Aneel, que estabelece as condições gerais para a incorporação de 

redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 

3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da 

respectiva concessionaria de distribuição. É devido o ressarcimento dos 

valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob 

pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do 

ar t .  884 do Código Civ i l  .  (Apelação,  Processo n º 

0001557-45.2015.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de 

julgamento: 21/06/2017) Nesse contexto, o reclamante deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, 

porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao 

consumidor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I do NCPC, opina-se pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$143,01(cento e quarenta e três reais e um centavo), a título de 

ressarcimento pela construção da eletrificação rural, atualizado com juros 

simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do 

dispêndio financeiro (data da primeira leitura realizada na UC). 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). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 do CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000358-98.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEDROZO FEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 
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1000358-98.2019.8.11.0098. REQUERENTE: MARIO PEDROZO FEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por MARIO PEDROZO FEREIRA, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alegou a 

autora que o réu realizando uma série de descontos indevidos (SEGURO 

BRASDESCO, TARIFAS BANCARIAS, PREVISUL E PSERV). Relatou que 

buscou a solução extrajudicial do caso, no entanto, sem sucesso. Assim, 

requereu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que se 

abstenha de realizar a cobrança de valores relativos às prestações dos 

seguros. No mérito, requereu a confirmação da decisão liminar e, ainda, 

bem como ao pagamento de indenização por dano moral. Passo a 

fundamentar e decidir. Considero estar o processo apto para imediato 

julgamento, nos moldes do art. 355,I, do Código de Processo Civil, visto 

que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para 

a formação do convencimento deste Juízo. A par disso, as partes não 

pugnaram pela produção de outras provas. De início, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista que, de acordo com relato fático 

disposto na inicial (teoria da asserção), a parte autora relata ter sofrido 

danos em decorrência da conduta do réu. As demais questões, quanto à 

existência ou não autorização para os descontos, são atinentes ao mérito 

e serão analisadas em momento oportuno. Ressalte-se, ademais, que não 

se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de 

matéria fundada em direito pessoal, não havendo prejuízo, no entanto, de 

eventual ação de regresso do Banco em desfavor das seguradoras. 

Senão, vejamos: CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória c/c 

indenizatória. Descontos na conta bancária, por débito automático, 

referentes a serviços supostamente não contratados. Sentença de 

procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. O CDC é aplicável 

às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Legitimidade passiva do 

banco réu, que efetuou os descontos na conta da parte autora. Hipótese 

dos autos em que não se configura o litisconsórcio passivo necessário. 

Matéria fundada em direito pessoal. Prazo prescricional de 10 anos, nos 

termos do artigo 205 do CC. Banco réu que não demonstrou nos autos a 

autorização da autora para a realização dos débitos automáticos. 

Incumbência do requerido de interromper tal operação, bem como de 

restituir os valores indevidamente descontados. Precedentes. Eventual 

direito de regresso será exercido em face da seguradora, oportunamente. 

Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno 

deste Tribunal. Honorários advocatícios majorados para R$1.500,00. 

Incidência da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10249118120188260405 SP 

1024911-81.2018.8.26.0405, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 

29/03/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/03/2019) Sendo assim, o banco réu tem legitimidade para responder 

por eventual condenação, motivo pelo qual, deixo de acolher esta 

preliminar. Ultrapassada a questão preliminares, passemos ao exame do 

mérito. Neste ponto, vale registrar que, conforme art. 373, CPC, incumbe 

ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, de fato 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Pois bem, da 

análise do acerbo probatório, restou comprovado, a partir dos extratos 

bancários, que são realizados, pelo Banco réu, descontos automáticos 

relativos aos seguros “PREVISUL” e “PSERV” que o banco réu não juntou 

provas da autorização do correntista para esses débitos. Referente aos 

débitos das tarifas bancarias e o seguro Bradesco o banco réu juntou o 

contrato assinado pelo autor , autorizando o debito em conta, sendo assim 

esses débitos corretos. Isto, no entanto, não afasta a responsabilidade do 

requerido, diante da realização de débitos automáticos indevidos na conta 

do autor, indevidos porque o Banco réu não cuidou de comprovar que 

houve expressa autorização do requerente para a realização dos 

referidos descontos da PSERV E PREVISUL, ônus que lhe cabia, nos 

termos do mencionado art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, não cabe ao Banco réu alegar que atuou em exercício regular do 

direito, posto que o débito automático ocorre por força de contrato 

realizado entre o correntista e a seguradora. Isto porque, na qualidade de 

gestor da conta corrente do consumidor, somente pode o Banco realizar 

descontos em favor de terceiros a partir de expressa autorização do 

correntista como ocorreu nos casos dos débitos referente a TARIFAS 

BANCÁRIOS E O SEGURO BRADESCO. No mesmo sentido, o E. Tribunal de 

Justiça: "PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA Reconhecido que as razões recursais do apelante impugnam 

especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo 

trechos da contestação Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC Preliminar 

em contrarrazões da apelada não acolhida". "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE DE PASSIVA - 

Inocorrência Prejuízo padecido pela autora que deriva da má prestação de 

serviços pelo banco réu, que concorreu diretamente com o evento, ao 

proceder à inclusão de débito automático em sua conta corrente sem que, 

a princípio, houvesse sua autorização - Precedentes Preliminar afastada." 

"DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE AUSENTE AUTORIZAÇÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES CANCELAMENTO DOS DESCONTOS 

INDEVIDOS I - Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da 

prova Autora que é correntista do banco réu e constatou, a partir de 

outubro de 2017, a realização de descontos mensais em sua conta 

corrente Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não 

demonstrando que a autora, efetivamente, autorizou os débitos 

automáticos Banco réu que é responsável por manter e gerenciar a conta 

de seus clientes, tendo a obrigação de zelar pelo sigilo e pela segurança 

de seus dados pessoais, não podendo realizar débitos em favor de 

terceiros sem a obtenção de prévia autorização do titular da conta 

Responsabilidade solidária das empresas parceiras por eventuais falhas 

ocorridas na realização das transações bancárias Falha na prestação de 

serviços Responsabilidade objetiva do banco Condenação do banco réu a 

cessar os descontos realizados na conta corrente da autora, bem como a 

restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados - Ação 

parcialmente procedente Sentença mantida II - Sentença proferida e 

publicada quando já em vigor o NCPC Deixa-se de majorar, contudo, os 

honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, uma vez 

que estes já foram fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor 

atualizado da causa - Apelo improvido." (TJ-SP - AC: 

10013163320198260368 SP 1001316-33.2019.8.26.0368, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 28/02/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2020) Por outro lado, uma vez comprovada a 

realização de descontos indevidos na conta do autor, conduta que se 

afigura como ilícita, de rigor a condenação do Banco réu ao pagamento de 

indenização por dano moral. Não se pode olvidar que o caso concreto 

trata de pessoa de idade avançada. Muito embora, conforme 

fundamentado, a conta seja utilizada como conta corrente, e o Banco, 

neste caso, vem realizando descontos relativos não apenas a um seguro 

não efetivamente contratado, como dois. Nesse sentido, o E. Tribunal de 

Justiça: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

DANO MORAL Ré parte legítima parafigurar no polo passivo Débitos não 

comprovados Descontos injustificados em conta-corrente Indenização 

material devida Indenização por dano moral cabível, com valor fixado 

Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10013316420188260294 SP 

1001331-64.2018.8.26.0294, Relator: Vicentini Barroso, Data de 

Julgamento: 11/10/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/10/2019) Por fim, há que se considerar a hipossuficiência 

do consumidor com relação às instituições financeiras que, ao praticar tais 

descontos indevidos, se utiliza de sua posição privilegiada na relação de 

consumo, para colocar o consumidor em posição desfavorável, prática 

que, a propósito, é expressamente vedada pelo sistema protetivo do 

consumidor. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou 

ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento 

ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; Sendo 

assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, tendo em vista as particularidades do caso concreto, sem 

que se promova o enriquecimento ilícito da parte autora, arbitro tal 

condenação no importe de R$ 4.000,00. Isto posto, opina-se por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

determinar ao Banco réu que se abstenha de realizar qualquer cobrança a 

título dos seguros “PREVISUL” e “PSERV”, tornando definitiva a liminar 

concedida no id. 22617985, e Condenar ainda o réu ao pagamento de 

indenização a título de dano moral, no valor de R$4.000,00 (quatro mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 
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homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-60.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LIMA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONER CESAR LEITE POMPILIO (REQUERIDO)

INOVE OXIGENIO COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010008-60.2013.8.11.0098. REQUERENTE: REGINALDO LIMA 

MANTOVANI REQUERIDO: RONER CESAR LEITE POMPILIO, INOVE 

OXIGENIO COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais decorrente de acidente de veículos proposta por REGINALDO 

LIMA MANTOVANI em face de RONER CESAR LEITE POMPILIO E INOVE 

OXIGENIO COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME. Aduz o autor, 

em síntese, ser proprietário do veículo GOL 96/97 placas MAX 5110 e que, 

em 18/12/2012, estava viajando para SÃO PAULO, e na BR 163 

precisamente na cidade de Jaciara colidiu na traseira do veiculo do 

requerido INOVE OXIGENIO COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA – 

ME que era conduzido por RONER CESAR LEITE POMPILIO. Assim sendo, 

pleiteia indenização pelos danos causados em seu veículo, no importe de 

R$13.341,00. Em sua contestação os réus impugnam as alegações 

iniciais. Afirma que transitava normalmente ate que o autor colidio em sua 

traseira em alta velocidade. Alega que estava em velocidade reduzida por 

ser na serra. Faz pedido contraposto pelos danos em seu automóvel. Os 

requeridos apresentoaram defesa arguindo, em preliminar a falta de 

interesse processual de agir da parte reclamante a qual não merece 

guarida, haja vista que o art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que 

“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos matérias, pelas avarias ocasionadas em seu 

veiculo em decorrência do acidente com o requerido, entendo que o 

interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de suas pretensões. 

Assim, rejeito a preliminar. O ponto controvertido reside em saber qual dos 

motoristas agiu com culpa. O requerente afirma que quem causou o 

acidente foi o requerido, que estava parado em lugar proibido. Na tentativa 

de comprovar o alegado, juntou ao processo Boletim de Ocorrência e 

orçamentos para o conserto das avarias. Por sua vez, o demandado 

impugnou os fatos alegados na inicial e afirmou que o requerente estava 

fazendo ultrapassagem perigosa em alta velocidade e por isso não 

conseguiu parar sem bater na traseira do caminhão. Somente o autor 

trouxe foto do veiculo com avarias e boletim de ocorrência e orçamento 

para o reparo do automóvel. Os fatos aduzidos pelas partes são 

plausíveis, contudo, divergentes. Assim, imputam-se culpa mutuamente, 

porém, nenhuma logrou êxito em comprovar sua versão. O acidente teria 

ocorrido na BR 163. O requerido sustenta que o requerente, sem tomar as 

devidas cautelas de praxe, inesperadamente colidiu na parte traseira de 

seu veículo. Já o demandante não reconhece a ocorrência do acidente 

como foi narrado, sustentando que ele estava parado em lugar improprio. 

Não havendo outras provas produzidas, impossível extrair somente do 

relato delas a real dinâmica dos fatos. Destarte, os documentos 

colacionados aos autos não permitem constatar de que forma se deu a 

colisão. Sequer há imagens das avarias de todos os veículos em questão 

e as partes divergem também neste ponto. Ora, as partes poderiam ter 

trazido aos autos testemunhas imparciais do ocorrido, que tivessem 

presenciado o evento, para corroborar as versões apresentadas, 

fortalecendo-as. Mas não o fizeram. Assim, não restando provada a 

responsabilidade exclusiva de uma das partes pelo evento, com base 

unicamente no que foi apresentado, impossível culpar uma ou outra pelo 

acidente. Não obstante o procedimento dos Juizados Especiais seja regido 

pelo informalismo, é necessário existir prova mínima, não cabendo ao 

magistrado presumir a correta dinâmica do acidente. As versões das 

partes, como é de comum sabença, padecem de imparcialidade, razão 

pela qual devem ser robustecidas por outros elementos probatórios. 

Trata-se do entendimento da jurisprudência: "RESPONSABILIDADE CIVIL 

EXTRACONTRATUAL.ACIDENTE DE TRÂNSITO. Petição inicial que 

imputaem desfavor dos requeridos conduta culposa, responsávelpela 

colisão da qual resultam danos materiais cujareparação se 

persegue.Autor que não desempenha de maneira satisfatória o ônus 

probatório voltado à comprovação do fato constitutivo do direito 

invocado(artigo 333, I CPC) - sentença de improcedência mantidapor seus 

próprios fundamentos, nos termos do artigo 252do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça e artigo 46,da Lei 9099/95 - Recurso não provido." 

(grifei) (RecursoInominado Nº 0012715-79.2014.8.26.0068 - Turma Cívele 

Criminal do Colégio Recursal de Osasco do Estado de São Paulo - 

Relator(a) Doutor(a) Graciella Salzman - j. 20/10/2015) Dessa forma, 

incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do 

inciso I, do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, ônus do qual o 

requerente não logrou êxito em alcançar. Igualmente, o requerido não 

demonstrou que o pedido contraposto merece ser acolhido. Considerando 

o objeto do litígio, desnecessárias maiores considerações sobre o feito. 

Ante todo o exposto, opina-se com fundamento no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTES, com resolução do 

mérito, os pedidos iniciais e o contraposto. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-43.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (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))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000017-43.2017.8.11.0098. REQUERENTE: WANDERSON DIAS DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado pelo art. 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. 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. A prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO, não merece prosperar, 

haja vista que o prazo prescricional no âmbito das relações de consumo, 

decorrentes de fato do produto ou do serviço é dado pelo comando 

inserto no art. 27 da Lei 8078/90, qual seja, o quinquenal e tendo a 
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negativação se dado em 07/09/2012 e a presente inicial sido distribuída em 

25/05/2017, resta, portanto, dentro do prazo prescricional. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WANDERSON DIAS DA CRUZ em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A . A parte Reclamante 

alega não possuir débito algum com a Reclamada, desconhecendo a 

origem do débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor 

R$ 318,15(trezentos e dezoito reais e quinze centavos), Data da Inclusão: 

07/09/2012. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, a reclamada não trouxe o contrato. A reclamada não juntou 

aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente o contrato 

entre as partes que resultou na negativação. Se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos canais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta 

ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Importa consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. 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) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) 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. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINA-SE por julgar 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência dos 

débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ 318,15(trezentos e 

dezoito reais e quinze centavos)e b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (07/09/2012) e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-77.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSENILDA RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010013-77.2016.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA ROSENILDA 

RODRIGUES DE JESUS REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 
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o artigo 38 da Lei 9.099/95. MARIA ROSENILDA RODRIGUES DE JESUS, já 

qualificada nos autos, ajuizou a presente, em face de UOL UNIVERSO 

ONLINES/A. Alegou que, recebeu nos meses de agosto a dezembro de 

2015, valor referente a serviço de provedor que a requerida UOL prestava 

em valor diverso do que contratou, que era de R$ 24,90 (vinte e quatro 

reais e noventa centavos), recebendo informação de que se referia a um 

gênero diferenciado de serviço nos valores total de R$ 425 (quatrocentos 

e vinte e cinco reais) e que não o havia contratado. Aduziu, também, que 

pagou os valores. Ao fim, pediu:o cancelamento dos serviços pela 

requerida UOL; a condenação da requerida ao pagamento em dobro dos 

valores cobrados indevidamente por ela; a condenação da requerida a 

reparar os danos morais no valor. a requerida UOL Alegou que: a autora 

contratou os serviços que foram prestados, e não houve ato ilícito por sua 

parte, pois a cobrança era legítima, e não houve o dano moral pelo mesmo 

motivo; subsidiariamente, suscitou que o mero inadimplemento contratual 

não gera dano moral. Prescinde o feito de dilação probatória, comportando 

seu julgamento de forma antecipada, a teor do disposto no artigo 330, 

inciso I, 2ª parte, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de 

provas a serem produzidas em audiência. No mérito, os pedidos são 

parcialmente procedentes. Extrai-se dos autos que houve a cobrança pela 

requerida de valores não contratados pela autora. Porém, a requerida 

apenas trouxe print screen de suas movimentações internas, não 

trazendo qualquer outro elemento de prova no qual houvesse a inequívoca 

manifestação de vontade da autora em realizar a contratação de mais 

serviços . Ademais, este ônus não decorre da inversão do ônus da prova, 

mas de ônus processual da requerida, nos termos do artigo 333, inciso II, 

do CPC. É a requerida que detém os meios necessários para provar fato 

que seria extintivo do direito do autor. Sendo assim, a autora foi 

indevidamente cobrada por pela prestação de serviço que não havia 

autorizado. Certa a cobrança indevida, resta a análise acerca dos 

pedidos. A autora adimpliu com suas obrigações referentes aos serviços 

prestados pela requerida UOL. Pleiteia a repetição de indébito em dobro 

sobre o pago indevidamente. E razão lhe assiste. A repetição de indébito, 

conforme o artigo 42 do CDC, exige a cobrança indevida, bem como o 

pagamento em excesso. É cediço que para que haja a repetição de 

indébito em dobro é preciso que haja a má-fé no exercício da cobrança. 

Dada a evidente má-fé a devolução será, realmente, em dobro, isso em 

virtude da simulação do negócio jurídico, sendo que os valores foram 

indevidamente cobrados e pagos. A incidência, portanto, é em dobro, não 

precisando de prova do erro, sendo que o risco da atividade deverá ser 

suportado pelo próprio fornecedor, e não pelos consumidores, que, aliás, 

esperam por uma prestação de serviço adequado. Porém, deve-se abater 

ao valor pago o que foi prestado e convencionado anteriormente entre as 

partes, no valor de R$24,90 (por cinco meses). Quanto aos danos morais 

pleiteados pela autora, evidente que houve ofensa à dignidade da pessoa 

humana, considerando os inúmeros transtornos ocasionados a autora, 

como relatado na inicial e descrito acima. Considerando-se a capacidade 

econômica das partes, sua função punitivo-compensatória, e, ainda, 

diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da 

vedação de enriquecimento sem causa, tenho como suficiente o 

arbitramento no montante de R$ 2.000,00. Concluindo, tenho que restaram 

demonstrados os fatos constitutivos da autora, sendo a condenação da 

requerida medida de rigor, porém, não nos valores pedidos pela autora. 

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, opina-se por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, 

julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, o que faço para: cancelar o serviço prestado pela 

requerida; e condenar a requerida ao pagamento, a título de dano material 

(repetição de indébito em dobro), do valor de R$353,50(trezentos e 

cinquenta e três reais e cinquenta centavos) corrigidos monetariamente 

pelo INPC 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 primeiro 

desembolso (05/08/2015)– (súmula 43/STJ) e ao pagamento, a título de 

danos morais, a autora, no valor de R$ 2.000,00, atualizado 

monetariamente a partir da presente e acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO
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MARIA APARECIDA RAMOS BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000123-68.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA APARECIDA RAMOS 

BERTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. MARIA APARECIDA RAMOS BERTO propôs a 

presente ação contra a MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO, alegando,em 

resumo, que:a) foi contratada para exercer a função de merendeira por 

prazo determinado de 15/02/2017 a 22/12/2017; b) e que em 01/04/2017 a 

requerida rescindiu o contrato antes do termino, sem aviso prévio e que 

deixou de realizar o pagamento das verbas rescisórias constantes do 

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (saldo salarial, aviso prévio, 

férias proporcionais, somadas ao terço constitucional e 13º salário). Pede 

a condenação da requerida no pagamento de tais verbas. Passo a decidir 

o feito no estado em que se encontra, eis que os pontos controvertidos 

são de direito. No presente caso incide o Enunciado 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho: TST Enunciado nº 363 - Res. 97/2000, DJ 

18.09.2000 - Republicação - DJ 13.10.2000 - Republicação DJ 10.11.2000 

- Nova Redação - Res. 111/2002, DJ 11.04.2002 - Novaredação - Res. 

121/2003, DJ 21.11.2003.Contratação de Servidor Público sem Concurso - 

Efeitos e DireitosA contratação de servidor público, após a CF/1988, sem 

prévia aprovação em concursopúblico, encontra óbice no respectivo art. 

37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas,respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

referentes aos depósitos do FGTS.Anoto que existem julgados do TJ/SP 

abonando  es te  en tend imen to :1000580-51 .2015 .8 .26 .0466  – 

ApelaçãoRelator(a): Coimbra SchmidtComarca: PontalÓrgão julgador: 7ª 

Câmara de Direito PúblicoData do julgamento: 03/08/2018Data de 

publicação: 03/08/2018Data de registro: 03/08/2018 Ementa: AÇÃO 

ORDINÁRIA. Servidora temporária. Pedido de percepção de verbas 

celetistas.Inadmissibilidade. Contrato de trabalho temporário que é pautado 

pelas regras e princípiosdos contratos administrativos de Direito Público. 

Decisão confirmada. Recurso não provido.0000714-71.2017.8.26.0322 - 

ApelaçãoRelator(a): Bandeira LinsComarca: LinsÓrgão julgador: 8ª 

Câmara de Direito PúblicoData do julgamento: 28/02/2018Data de 

publicação: 28/02/2018Data de registro: 28/02/2018 Ementa: 

APELAÇÃO.CONTRATAÇÃODESERVIDORPORNECESSIDADEEXTRAORDIN

ÁRIA. Município de Sabino. Regime jurídico disciplinado pela Lei Municipal 

nº 1.753/05. Hipótese em que não se aplicam as disposições da CLT. 

Prerrogativa da Administração de dispensar o contratado quando cessada 

a excepcionalidade que autorizou sua admissão. Inteligênciado art. 37, IX, 

da Constituição Federal. Contrato cuja prorrogação por tempo 

indeterminadosignificaria violação da regra do acesso acargos públicos 

mediante concurso. Remuneração da apelante que comprovadamente 

observou o contrato e a lei. Apelo desprovido.0024658-28.2009.8.26.0405 

ApelaçãoRelator(a): Maria Laura TavaresComarca: OsascoÓrgão julgador: 

11ª Câmara de Direito PúblicoData do julgamento: 28/05/2012Data de 

registro: 30/05/2012Outros números: 246582820098260405 Ementa: 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - Trabalhadora contratada temporariamente 

pelaPrefeitura de Osasco pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho Prorrogações ilegais do contrato Nulidade das prorrogações 

EnunciadoTST n° 363 Autora que possui direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas - 

Recursoimprovido. Nos termos do enunciado e julgados acima, sobra 
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pouca margem para o pagamento dos direitos trabalhistas reclamados. A 

autora pleiteia o pagamento dos valores total soma R$ 3.904,00. 

Entretanto, a requerente mesmo junta os holerites e comprovante de que a 

requerente efetivou o pagamento dos valores corretos de R$ 258,19 em 

01/04/2017. E mesmo assim pela clausula 3.1 do contrato da requerente, o 

requerido pode rescindir o contrato a qualquer tempo. Como se vê, 

tratando-se de Servidores Públicos temporários, admitidos sem prestar 

concurso público, nos termos do art. 37, IX, da CF, como neste caso, 

estão submetidos ao regime estatutário, não fazendo jus, portanto, ao 

FGTS, nem à multa, que são exclusivos do regime celetista, mesmo em se 

tratando de contrato nulo, que não é p caso. Ante o exposto, opina-se por 

julgar improcedentes os pedidos da autora, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-57.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MATIAS DOS SANTOS (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))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000126-57.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SUELI MATIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 1. Fundamento e decido. 2. Da indústria do dano moral. 3. Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a possibilidade da inversão 

do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por 

parte das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do 

ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 
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detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

23. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no dia 09/06/2016, no valor de R$109,97. 24. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

seus serviços, trazendo aos autos vasto histórico de pagamentos por 

meses subsequentes, bem como diversas faturas enviadas à autora. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 25. Já de outro tanto, a parte 

requerida trouxe o contrato – Termos de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contratos de Permanência por Beneficio, datados de 

09/07/2015 com assinatura idêntica à disposta na procuração de outorga 

de poderes ao seu patrono. 26. Além disso, de acordo com a prova dos 

autos, consta histórico de utilização e pagamento de faturas de cobrança. 

Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 27. 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. 28.Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

29.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. 

30.Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 31.Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 32. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé 

da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 33. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pela parte autora ocorrido 

(pois não provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em 

petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por 

danos materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus 

pedidos é medida impositiva. 34. No que tange à má fé, Calamandrei, 

compara o processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a 

habilidade é permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas 

ciência do direito processual, nem somente técnica de sua aplicação 

prática, mas também leal observância das regras desse jogo, isto é, 

fidelidade aos cânones não escritos da correção profissional, que 

assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. 35. Para João Batista 

Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de 

prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada 

o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, 

por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a 

doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que veementes e 

concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola 

Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. Setembro-Dezembro de 1996. 

Pág. 54). 36. Ora, percebe-se pelos autos e por todo alegado, que o 

expediente utilizado pelo requerido configura um expediente ardil, 

pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a indenização por um fato 

por fatos claramente arquitetado. A aludida prática deve ser coibida, pois 

configura litigância de má-fé da parte na medida em que conduta este que 

se amolda à figura da litigância temerária prevista no artigo 80, incisos II, III 

e V do Código de Processo Civil, que prelecionam o seguinte: “Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;[...]” 37. 

Deve, portanto, o Requerido ser condenado às penas previstas no artigo 

81 do Código de Processo Civil em função da conduta temerária em Juízo, 

in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 38. Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. 39. CONDENA-SE a parte autora 

e sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$10.000,00(dez mil reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo 

único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o 

que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), 

por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve 

defesa pela parte ré. 40. Ademais, OPINA-SE pelo indeferimento do pedido 

contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. 

41.O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de 

Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, 

subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. 42.Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. 43.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

44.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-14.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000006-14.2017.8.11.0098. REQUERENTE: EDIMAR TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Os pedidos do autor 

são improcedentes. Trata-se de reclamatória proposta por EDIMAR 

TEIXEIRA em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Em síntese, aduziu o proponente que efetuou a compra de uma fazenda 

onde foi construída linha de alta tensão na propriedade rural, informa que 

a construção se deu nos termos do contrato nº4014/2017. A requerida 
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por seu turno, afirma que a parte é ilegítima para receber os valores e 

alega prescrição tendo em vista que a compra da linha ocorreu em 2003 e 

esta prescrito o direito do autor desde 2008. Não acolho a ilegitimidade 

ativa e nem a prescrição em decorrência da existência do contrato de 

incorporação de rede particular entre o autor e a requerida realizado em 

2017, assim sendo o autor legitimo do direito que não esta prescrito. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora não 

tenha confirmado o direito da parte autora, a parte autora juntou o contrato 

para a incorporação de rede particular no qual conta que a incorporação 

ocorre sem ônus conforme item 2.2, no entanto em contrapartida a parte 

autora não apresentou a documentação comprovando que realizou todos 

os procedimentos conforme orientado pela concessionária: - Nota fiscal 

de serviços n°000.0201.113; - Solicitação de análise de projeto elétrico; - 

Detalhes do projeto; - Pedido de opção de faturamento – Grupo B; - Termo 

de Manutenção de redes (rural); - Termo de responsabilidade do Sistema 

de Reversão; - Anotação de responsabilidade técnica - ART; - Declaração 

da conta bancária para estorno; - Recibo do serviço executado; - Ficha 

cadastral; - Contrato de prestação de serviços; O decreto 5.163/2004 que 

regulamenta a comercialização de energia elétrica e o processo de 

outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica 

estabelece: Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL até 

outubro de 2005, as concessionárias de serviços públicos de distribuição 

deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia 

elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 

31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse 

das partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, para fins do 

disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em qualquer 

tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica para 

unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema de 

transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A ANAEEL definiu na Resolução Normativa nº 229/2006, que 

a Concessionária teria até a data de 31/12/2015, para incorporar as redes 

particulares. Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato 

autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 

incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou 

permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se 

responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais 

redes. Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá 

incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não 

dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área 

de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das 

unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas 

anuais de incorporação. Extrai-se que o ato normativo acima impõe as 

concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de maneira 

que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que possui a 

rede particular o direito à restituição do valor aportado para construção. 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu: TJ-MT - 

Apelação APL 00010064520108110055 15584/2017 (TJ-MT) Data de 

publicação: 08/05/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS 

GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional somente pode 

ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da 

concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é 

impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia 

elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O 

proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede. (Ap 

15584/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) Com efeito, a participação financeira do consumidor no 

custeio da construção de rede de energia elétrica não é, por si só ilegal, 

uma vez que, o decreto 5.163/2004 regulamenta a questão. Dessa forma, 

resta claro que os casos regidos pelo Decreto Federal são aqueles em 

que há participação financeira do consumidor na construção da rede 

elétrica e logo após, está passava ao patrimônio da concessionária, não 

ganhando, pois, a natureza jurídica de bem particular. É cediço que a 

energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, I, 

da Lei nº 7.783/89. Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se 

configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade 

essencial, ou seja, necessidade inadiável. Neste diapasão, conclui-se que 

energia elétrica é direito de todos e dever do Estado, que repassa esse 

dever às concessionárias e às permissionárias de energia elétrica, que de 

forma remunerada fornecem energia elétrica à população. A incorporação 

de redes de energia elétrica particulares constitui um excelente negócio 

para as concessionárias/permissionárias, visto que está se apropriam das 

redes, sem investir nenhum centavo, aproveitando tão somente do bônus. 

Por sua vez, o proprietário de rede elétrica, além de ter cumprido com o 

dever que caberia à concessionária/permissionária, ainda é compelido a 

entregar o fruto de seu esforço, que teve como objetivo o bem estar da 

população residente na localidade. Os tribunais vêm reprovando essa 

prática corriqueira das concessionárias/permissionárias de energia 

elétrica, determinando que restituam aos ex-proprietários de redes 

elétricas os valores desembolsados na implantação da rede, inclusive com 

juros e atualizado monetariamente. Neste sentido, seguem transcritas as 

seguintes ementas: “COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes 

particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a 

concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação 

para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado 

documentalmente.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

28/09/2016) TJ-RO - Apelação APL 00015574520158220022 RO 

0001557-45.2015.822.0022 (TJ-RO) Data de publicação: 26/06/2017 

Ementa: Apelação cível. Indenização. Dano material. Rede. Eletrificação 

rural. Incorporação. Concessionária de energia. Resolução da ANEEL. 

Construção. Procedência. Valores gastos. Restituição. A Resolução n. 

229 da Aneel, que estabelece as condições gerais para a incorporação de 

redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 

3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da 

respectiva concessionaria de distribuição. É devido o ressarcimento dos 

valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob 

pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do 

ar t .  884 do Código Civ i l  .  (Apelação,  Processo n º 

0001557-45.2015.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de 

julgamento: 21/06/2017) Nesse contexto, o reclamante deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, 

porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao 

consumidor, mas provando o valor gasto com a construção da rede antes 

da assinatura do contrato de incorporação de rede particular, para que 

neste conste o valor merecido e que foi entregue toda a documentação 

necessária, comprovando que realizou todos os procedimentos conforme 
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orientado pela concessionária, no presente caso é sem valor por tratar-se 

de rede totalmente depreciada como consta no contrato de concessão de 

rede particular . DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opina-se pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-46.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA HERRERA INFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000172-46.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SIDINEIA HERRERA INFANTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. SIDINEIA 

HERRERA INFANTE interpôs a presente ação contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que sofreu danos em decorrência do resultado de 

dois exames realizados pelo Hemocentro de Cuiabá/MT em que constatou 

ser reagente ao HIV, razão pela qual acredita fazer jus a indenização por 

danos morais pelos erros nos exames realizados. Citado, o requerido 

apresentou contestação. O requerido não compareceu na audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público, deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia (artigo 345, II, CPC/2015). Passa-se a apreciação. Consoante a Lei 

Federal 12.153/2009 e a Resolução 004/2014, do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Juizado Especial da Fazenda 

Pública é competente para processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, compreendendo as indenizatórias, não existindo juizado 

especial da Fazenda publica na comarca da autora é competente o juizado 

especial cível. A presente lide versa apenas sobre danos morais, de modo 

que não há complexidade liquidatória, visto que a apuração do quantum 

decorre do juízo de valor do magistrado. Acresça que a Turma Recursal 

Única já se posicionou de que é revestida de liquidez a sentença que na 

parte dispositiva oferece parâmetros que podem ser alcançados por mero 

cálculo aritmético. Cite-se precedente: RI 1572/2014, Rel. Des. Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida, DJE 06/05/2015. Passa-se ao julgamento. 

Relata a autora que no dia 31/07/2017 fora ao Hemocentro/MT para 

realizar uma doação de sangue, quando foram realizados testes para 

detectar doenças como AIDS, Sífilis, Doença de Chagas, HTLV I/II, 

Hepatites B e C, além da tipagem sanguínea. Alguns dias depois, recebeu 

uma ligação solicitando seu retorno ao banco de sangue, pois havia uma 

alteração em seu exame. E ao retornar ao hemocentro foi identificado o 

reagente para HIV, levando-a ao desespero. Muito abalada realizou dois 

novos exames em laboratórios diferentes, pois em 23/06/2017 já havia 

realizado vários exames e nenhum constava positivo para esse doença. 

Ambos resultados foram “não reagente” para o HIV, ou seja, os resultados 

foram negativos, contradizendo os resultados anteriores. Em razão disso, 

alega a Reclamante ter sofrido dano moral, por ter sido identificada com 

um vírus mortal que na verdade não era portadora e só obteve a 

contraprova meses depois. A responsabilidade da administração pública 

por atos praticados por seus agentes é objetiva, com base na teoria do 

risco administrativo (art. 37, § 6º, Constituição Federal). Dessa forma, 

basta a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade 

para a configuração do dever de indenizar. Verifica-se que nos exames 

do Hemocentro de Mato Grosso, resultaram positivos para o HIV, e que os 

exames realizados nos Laboratórios particulares, deram negativos, 

comprovando o fato danoso. Assim, é certo que a responsabilidade civil 

do Estado de Mato Grosso é objetiva, exigindo-se somente o dano e o 

nexo causal para a configuração dos danos sofridos, não sendo 

necessário perquirir a culpa. Segundo a jurisprudência do TRF1: 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. RESULTADO DE EXAME DE HIV POSITIVO. 

ERRO DE DIAGNÓSTICO. DUAS VEZES CONSECUTIVAS. ABALO 

PSICOLÓGICO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.1. Hipótese em que o hospital 

universitário emite, por duas vezes consecutivas, diagnóstico equivocado 

do paciente como portador do vírus HIV, ficando comprovado o dano e o 

nexo de causalidade, caracterizando a responsabilidade civil objetiva do 

Estado, no termos do art. 37, § 6º, da CF. 2. Em razão das peculiaridades 

do caso, levando-se em consideração o grau da lesividade da conduta 

ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir 

dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do 

causador do dano, evitando-se novas ocorrências, e em atenção à 

razoabilidade e à proporcionalidade, o valor fixado a título de danos morais 

deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3. Apelação da 

parte autora a que se dá parcial provimento. Apelação da UFBA a que se 

nega provimento(0042208-03.2015.4.01.3300) Nesse sentido é a 

jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE 

RESULTADO DE EXAME DE HIV EQUIVOCADO. DANO MORAL. PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE FORA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE EM R$ 25.000,00. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO 

SEM O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos 

ajuizada contra o HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

DO CEARÁ, em razão de diagnóstico equivocado de HIV. 2. Reconhecida 

a responsabilidade civil do ESTADO DO CEARÁ pelas instâncias 

ordinárias, busca o agravante a revisão do valor fixado a título de danos 

morais. 3. O montante indenizatório fora estipulado em razão das 

peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração o grau da 

lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte 

pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida 

pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas 

ocorrências. 4. A jurisprudência do STJ, nestes casos, entende que a 

revisão do montante somente é possível quando este for exorbitante ou 

irrisório, o que aqui não se observa diante da quantia fixada em R$ 

25.000,00.5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. 

(AgRg no AREsp 408.778/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) Em todo 

caso, dúvidas não há quanto ao FATO danoso causado pelo Estado de 

Mato Grosso (Hemocentro) que emitiu resultados falsos positivos de 

exames de HIV realizados pela autora, fazendo-a acreditar por um período 

que era portadora do HIV, configurando, assim, o segundo elemento 

necessário para a comprovação da responsabilidade objetiva, o nexo 

causal. Destaca-se que não restou caracterizada, no caso em análise, 

nenhuma excludente ou atenuante da responsabilidade objetiva do 

reclamado, sequer a culpa concorrente da vítima. Sobre danos morais, 

Yussef Said Cahali ensina que “parece mais razoável caracterizar o dano 

moral pelos seus próprios elementos; portanto, como a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que 

provoca direita ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza etc.). Ou, como assinala Carlos Bittar, 

qualificam-se como danos morais os danos em razão da esfera de 

subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que 

repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os 

aspectos mais íntimos da personalidade humana, ou o da própria 

valoração da pessoa no meio em que vive e atua.”[1] No caso, a falha na 

prestação do serviço em decorrência do resultado falso positivo para o 
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HIV ocasionou grave abalo emocional a autora, o que enseja a 

indenização por dano moral, mormente na hipótese de realização de novos 

exames com a confirmação do resultado falso positivo. Sendo inegável 

que a pessoa que recebe o resultado positivo para o HIV sofre 

transtornos que ultrapassam aqueles infortúnios normais do dia a dia. 

Quanto ao arbitramento do valor da reparação dos danos morais, destaca 

o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que “apesar das dificuldades, 

deve-se ter o cuidado de fixar o montante indenizatório de tal modo que, a 

par de não representar causa de enriquecimento indevido, não signifique 

também um valor insignificante para a vítima. Em suma o valor da 

indenização deve guardar razoável proporcionalidade com o dano moral 

efetivamente sofrido pelo lesão. Desse modo, o princípio da reparação 

integral, ao determinar que a indenização deve corresponder à totalidade 

do dano, não mais que o dano, guardadas as peculiaridades, tem 

aplicação também em relação aos danos morais. O importante é que, no 

arbitramento da indenização, se parta do bem jurídico efetivamente lesado 

(vida, integridade física, liberdade, honra, imagem). Em segundo momento, 

devem-se considerar as circunstâncias do fato, como a sua gravidade, a 

intensidade da culpa, a eventual participação culposa da vítima, a 

condição econômica das partes envolvidas”.[2] No que concerne ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, 

por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos, 

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. Por esses 

parâmetros, fixa-se o valor de RS 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, não no valor de R$37.480,00, como pretendido, do que decorre a 

procedência parcial, pois o CPC em vigor exige que o pedido de reparação 

de dano moral seja líquido e certo, logo, se o juízo concede menos do que 

é expressamente postulado, não acolhe integralmente a pretensão. Diante 

do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar a Reclamante 

a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção 

monetária pelo IPCA-E, do arbitramento, nos termos e condições fixadas 

na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870947/SE; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

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

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] Responsabilidade Civil do Médico, 6º Ed. rev. Atual. E ampli., 

São Paulo, RT, 2007, p. 86/87. [2] SANSEVERINO, Paulo de Tarso. 

Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do 

Fornecedor. Ed. Saraiva, 3ª ed., 2010, p. 252.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010002-87.2012.8.11.0098. REQUERENTE: CLEOMARA APARECIDA DE 

FARIA PALERMO REQUERIDO: ADRIANA GUILHERME DA SILVA, 

FRANCISCO WELDSON DA COSTA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a 

parte Reclamante, embora regularmente intimada, vide sua intimação por 

mandado id. 19513456, deixou de comparecer à solenidade. O decreto de 

extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende que 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A pessoa 

jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a Autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000078-64.2018.8.11.0098. REQUERENTE: EREMITA TOMICHA SUQUERE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 1. Fundamento e decido. 2. Da indústria do dano moral. 3. Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. 4. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. 5. Não só isso, com a possibilidade da inversão 
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do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por 

parte das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do 

ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do dano moral”. 7. E a 

prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada 

indevida.No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 23. A requerida 

suscitou preliminar ausência de comprovante de endereço atual em nome 

da autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar 

comprovante de endereço ematual, verifico que a contestação trouxe aos 

autos elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que 

se encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. 24. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. 25. Diante da alegação de Inaplicabilidade do 

CDC: "A presente preliminar não está elencada nas hipóteses previstas 

nos incisos do art. 337 do Código de Processo Civil. Ademais, a análise da 

norma jurídica aplicada ao caso concreto deve ser feita no mérito e não 

em sede de preliminar como fora abordado pela parte reclamada em sua 

defesa. De todo modo, adianto que a relação enquadra-se as regras do 

CDC, considerando a sua natureza. 26. A parte Reclamante alega não 

possuir relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no dia 22/04/2017, 

no valor de R$186,39. 27. A Requerida, em sua contestação, sustenta que 

a parte autora contratou seus serviços, trazendo aos autos vasto 

histórico de pagamentos por meses subsequentes, bem como diversas 

faturas enviadas à autora. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. 28. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o contrato – 

Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de 

Permanência por Beneficio, datados de 04/07/2014 com assinatura 

idêntica à disposta na procuração de outorga de poderes ao seu patrono. 

29.Quanto à assinatura aposta no contrato, se mostra desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura 

apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa aludido 

recurso. 30. Além disso, de acordo com a prova dos autos, consta 

histórico de utilização e pagamento de faturas de cobrança. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. 31. 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. 32.Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 33.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. 34.Conquanto a facilitação de 

defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso 
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não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito. 35.Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. 36. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. 37. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela parte autora ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. 38. No que 

tange à má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. 39. 

Para João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela 

intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 40. Ora, percebe-se pelos autos e 

por todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” 41. Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 42. Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. 43. CONDENO a parte autora e 

sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$10.000,00(dez mil reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo 

único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o 

que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), 

por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve 

defesa pela parte ré. 44. Ademais, OPINA-SE pelo indeferimento do pedido 

contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. 

45.O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de 

Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, 

subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. 46.Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. 47.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

48.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000014-88.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SIMONE CAMBARA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 1. 

Fundamento e decido. 2. Da indústria do dano moral. 3. Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos 

criminosos, o que provoca crises econômicas pelo abuso do direito de 

postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento 

jurídico. 4. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, 

independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao 

pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. 5. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. 6. É o que se denomina “indústria do 

dano moral”. 7. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude 

da conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. 8. 

E todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, 

desde as menores até as maiores. 9. A carga tributária brasileira é de 

33,4% (trinta e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além 

do salário mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos 

ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. 10. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 
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simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. 11. Não 

suficiente, deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços contarem com um time de advogados e correspondentes 

jurídicos em inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma 

avalanche de ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o 

que invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. 12. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. 13. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. 14. 

Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 15. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: 16. “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. 17. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 18. Recentemente, verificou-se 

no âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

19. Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a 

parte autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que 

terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 

171, “caput”, do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis.” 20. A par disso, em recente recomendação para o enfrentamento 

de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. 21. Pois bem. A 

afirmação da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. 22. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

23. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$122,45. 24. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

trazendo aos autos vasto histórico de pagamentos por meses 

subsequentes, bem como diversas faturas enviadas à autora.Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 25. No que tange à ausência 

de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. 26. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via 

call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). 27.Além disso, de acordo com a prova 

dos autos, consta histórico de utilização e pagamento de faturas de 

cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 

28.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. 29.Importante frisar, 

que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. 30.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. 31.Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra 

nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 32.Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. 33. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé 

da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 34. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. 35. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. 36. Para João Batista Lopes a má-fé 

“caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, 

não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da 

prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes 

ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a 

contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”. 

(in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da 

Magistratura. Ano 01. N.º 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). 37. 

Ora, percebe-se pelos autos e por todo alegado, que o expediente 

utilizado pelo requerido configura um expediente ardil, pretendendo 

ludibriar a Justiça, ao pretender a indenização por um fato por fatos 

claramente arquitetado. A aludida prática deve ser coibida, pois configura 
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litigância de má-fé da parte na medida em que conduta este que se amolda 

à figura da litigância temerária prevista no artigo 80, incisos II, III e V do 

Código de Processo Civil, que prelecionam o seguinte: “Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;[...]” 38. 

Deve, portanto, o Requerido ser condenado às penas previstas no artigo 

81 do Código de Processo Civil em função da conduta temerária em Juízo, 

in verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante 

de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 

a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" 39. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Em síntese, para que o pedido 

contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela 

parte promovida seja legítima, que o pedido seja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial, que o pedido seja formulado de forma 

líquida. Diante do pedido contraposto genérico feito na contestação, sendo 

assim não se enquadra no requisito do artigo 324, do CPC, opino por julgar 

improcedente o Pedido Contraposto. 40. Assim, conforme autorizado pelo 

art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância de má-fé e ante 

o exposto, opina-se por julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. 41. CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$14.480,00(quatorze mil e quatrocentos e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.448,00(um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), 

bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por 

exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve 

defesa pela parte ré. Ainda, nos termos do artigo 324, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-49.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000025-49.2019.8.11.0098. REQUERENTE: JOSE PINTO DE MIRANDA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais que 

JOSE PINTO DE MIRANDA move em face de BOA VISTASERVIÇOS S.A. o 

autor aduz, em síntese, que a ré lançou seu nome no rol dos devedores, 

sem a devida cautela. Declara que não foi notificada pela acionada da 

anotação realizada em seu cadastro. Pleiteia indenização por danos 

morais. Em contestação, impugna as alegações iniciais. Declara, em suma, 

que enviou comunicação prévia no endereço do requerente, cumprindo 

seu dever de informação. Defende não ter responsabilidade pelo 

apontamento, pois apenas atua como um banco de dados, não opinando 

se o débito é ou não ilícito. Rechaça o pedido de indenização por danos 

morais pelo não preenchimento dos requisitos. O pleito comporta 

apreciação antecipada, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, pois o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência. Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que: "(...) entre 

os poderes conferidos ao Juiz, na direção do processo, está o de 

determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130). Portanto se 

o Magistrado indefere prova requerida pela parte por julgá-la 

desnecessária, atua em conformidade estrita com a lei." (A.I. 

Nº142.023-5/SP - Relator(a) Ministro(a) Sepúlveda Pertence - citação 

tirada de Venerável Acórdão inserto na RT 726 / 247 - Relatado pelo 

Desembargador Mohamed Amaro - Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo)Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A 

demandante não discute a legalidade dos débitos, mas apenas pleiteia 

indenização por danos morais, pois afirma não ter recebido notificação 

prévia. No mérito, o pedido é improcedente. Cumpre destacar que a ré 

atuou a mando da credora, somente sendo responsável pela comunicação 

prévia da inscrição do nome da autora em seu cadastro.A matéria relativa 

à comunicação prévia foi decidida no bojo do Recurso Especial nº 

1.083.291-RS, para consolidação do entendimento perante o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, tendo como relatora a Ministra 

NancyAndrighi. “Direito processual civil e bancário. Recurso especial. 

Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. 

Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com 

aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço 

fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do 

CPC.- Para adimplemento,pelos cadastros de inadimplência, da obrigação 

consubstanciada no art.43, §2º, do CDC, basta que comprovem a 

postagem,ao consumidor, do correspondência notificando – o quanto à 

inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário 

aviso de recebimento.- A postagem deverá ser dirigida ao endereço 

fornecido pelo credor. II- Julgamento do recurso representativo.- A 

Jurisprudência do STJ já se pacificou nosentido de não exigir que a prévia 

comunicação a que se refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida 

mediante carta com aviso de recebimento.- Não se conhece do recurso 

especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado 

pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e 

este não veicula suairresignação com fundamento na violação do art.535 

do CPC. Súmula 211/STJ.- O STJ já consolidou sua jurisprudência no 

sentidode que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastrosde proteção ao crédito, prevista no 

art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por 

danosmorais,salvoquandopreexistainscriçãodesabonadora regularmente 

realizada." (RecursoEspeciais em Processos Repetitivos nºs 

1.061.134/RSe 1.062.336/RS)Não se conhece do recurso especial quando 

o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento 

do STJ quanto ao tema. Súmulan.º 83/STJ. Recurso especial improvido.” 

Editada, também, a Súmula 404 sintetizando a decisão: “É dispensável o 

aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre 

a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. Na esteira 

do decidido, não se constata terem existido danos morais no presente 

caso. Isto porque, a demandada comprovou ter enviado notificação ao 

endereço fornecido pela credora no dia 12/05/2015, conforme id. 

18489280. Este é o entendimento jurisprudencial: “Cancelamento de 

apontamento no SCPC c.c indenização por danos morais Ausência de 
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notificação prévia Sentença de parcial procedência Danos morais fixados 

em R$ 3.000,00Declaração de inexigibilidade do débito Sentença “extra 

petita” Pedido de cancelamento da restrição fundado no descumprimento 

do disposto no art. 43,§2º, do CDC Inexigibilidade da dívida extrapola a lide 

Anulação da sentença nesse particular - Julgamento do pedido de 

cancelamento da restrição com fulcro no art. 1.013, §3º, II, do CPC 

Notificação prévia enviada ao endereço eletrônico da autora Endereço 

fornecido pelo credor Cumprimento do art. 43, §2º, do CDC Inteligência da 

Súmula 404 do STJ - Ausência de conduta ilícita do órgão mantenedor do 

cadastro restritivo Exercício regular de direito Indenização não devida 

Sentença reformada Recurso provido”. (grifei)(Recurso Inominado Cívelnº 

0049803-22.2018.8.26.0224 3ª Turma Cível do Colégio Recursal Guarulhos 

Relator Juiz Mauro Civolani Forlin J. 19/11/2019)”.Apelação. Ação de 

reparação de danos morais. Entidade mantenedora de cadastro de 

proteção ao crédito que comprovou ter notificado previamente o 

consumidor acerca do apontamento restritivo. Validade da comunicação 

efetuada por meio eletrônico. Art. 1º, § 3º, da Lei Estadual n. 15.659/15, 

com redação dada pela Lei Estadual n. 16.624/17. Inexistência de violação 

ao art. 43, § 2º,do CDC.Danos morais não configurados. Indenização 

indevida. Recurso improvido.” (grifei)(Recurso Inominado Cívelnº 

1008077-10.2019.8.26.0068 19ª Câmara de DireitoPrivado do Tribunal de 

Justiça de São PauloRelator(a) Desembargador(a) HAMID BDINE J. 

27/09/2019). Assim sendo, não restaram comprovados danos morais 

indenizáveis. Desnecessárias, pois, outras considerações. Isto posto, e 

considerando tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opina-se por JULGAR 

IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, o pedido inicial. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-54.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000068-54.2017.8.11.0098. REQUERENTE: OLINDA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. OLINDA DE OLIVEIRA qualificada nos autos, 

ingressou com apresente AÇÃO DE INEXIGIBILIDA DE DE DÉBITO C C 

DANOS MORAIS em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 

SA, igualmente qualificada. Alega, em síntese, que era cliente da ré 

através da contratação do serviço de TV por assinatura. Informa que em 

05/04/2017 solicitou o cancelamento do seu contrato, contudo, a empresa 

continuou a realizar descontos da mensalidade do seu plano em sua conta 

corrente nos meses de maio e junho. Aduz que entrou em contato com a 

requerida diversas vezes para resolver a situação, contudo, não obteve 

êxito. Em razão do exposto, requer que a ré se abstenha de realizar o 

debito de faturas após o cancelamento, e a condenação em indenização 

por danos morais. Citada, a parte ré apresentou contestação afirmando 

que não houve falha na prestação de serviço. Nega a existência de danos 

morais e o cabimento de indenização. O feito encontra-se maduro para 

julgamento, uma vez que todas as provas necessárias ao deslinde da 

controvérsia já foram produzidas, não havendo necessidade de produção 

de prova oral, sobretudo porque os fatos já se encontram provados por 

meio de prova documental, de modo que julgo o feito antecipadamente, 

com fundamento no art. 355,I, do CPC. .Destaca-se a aplicação, ao 

presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de 

típica relação de consumo. Assim, entre outros institutos jurídicos 

previstos naquele diploma, é aplicável ao caso a inversão do ônus da 

prova, restrita, entretanto, às questões fáticas, ligadas diretamente ao 

contrato firmado, em que o consumidor se mostre como parte 

hipossuficiente, ou seja, em que esteja inviabilizado de produzir prova do 

alegado. Em sendo pessoa jurídica de direito privado, fornecedora de 

serviços, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

que preconiza, nos termos do artigo 14, a existência de responsabilidade 

objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa lato sensu do agente 

causador. Feitas as ponderações acima, extrai-se dos autos que a autora 

contratou, com a requerida, os seus serviços. Cumpre mencionar que a 

lide cinge-se à cobrança indevida de valores Procede a ação. Com efeito, 

a narrativa inicial e os documentos que a acompanham, aliados à própria 

atitude da parte autora em ingressar em Juízo para fazer valer seu direito, 

constituem elementos mais que suficientes a evidenciar a verossimilhança 

do alegado, qual seja,de que desde abril de 2017 cancelou os serviços de 

TV por assinatura prestados pela ré. Sendo assim, em se tratando de 

relação de consumo e considerando a evidente vulnerabilidade econômica 

e técnica da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da prova, a se 

exigir da ré a comprovação de que a autora não solicitou o cancelamento 

e que os serviços incontroversamente pagos até o ajuizamento desta 

ação foram não só prestados, como também por ela usufruídos, isso no 

escopo de justificar a legitimidade das cobranças. Contudo, em total 

desrespeito com a autora, a requerida continuou realizando os 

lançamentos indevidos nos meses de maio e junho de 2017 e não 

comprovou a utilização do serviço pela requerente nesse período. Nessa 

toada e diante do robusto arcabouço probatório, a ré não juntou aos autos 

qualquer prova que desconstitua o direito da autora, trazendo apenas 

alegações genéricas. Salienta-se que a requerida, mesmo com o dever do 

ônus probatório, conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor, 

não juntou qualquer documento, sendo, portanto, inconteste as alegações 

trazidas na inicial. Imperioso destacar que a autora juntou todas as faturas 

referentes aos meses indevidamente cobrados e comprovou o pagamento 

de todas essas faturas, se tivesse pedido o reembolso, de rigor a 

devolução da quantia paga seria em dobro, nos termos do art. 

42,parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entanto não há 

pedido de devolução. Por sua vez, merece acolhimento o pleito de 

indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de 

serviço. Nota-se que apesar das diversas contestações da autora quanto 

às cobranças indevidas e as reclamações realizadas para a solução do 

problema, a requerente precisou ajuizar a presente ação para a solução 

de um problema causado indevidamente pela ré. Contempla-se,então, o 

total descaso da empresa requerida com a demandante, que mesmo diante 

de inúmeras reclamações e, após constatar seu erro, continuou efetuando 

as cobranças indevidas. Nesse sentido, irrefragável que a conduta 

efetuada pela ré (falha na prestação do serviço com a cobrança de 

serviço cancelado), aliada ao descaso para solução do problema, tem por 

si só, o condão de causar aviltamento à dignidade da pessoa da autora, 

não vingando a tese defensiva de que tais condutas não ensejam 

indenização de ordem moral, uma vez que extrapolam notoriamente o mero 

aborrecimento e as mágoas inerentes ao cotidiano. Ainda, constata-se 

que os valores não foram devolvidos até a presente data,demonstrando 

que essa situação, sem dúvidas, ultrapassou o mero dissabor. Sob essa 

perspectiva, consigno que restou tranquilamente comprovada a existência 

de responsabilidade civil por parte da empresa ré: por sua ação (falha na 

prestação de serviço), a autora experimentou um dano de natureza moral. 

Consigno que quando o consumidor vê-se diante do completo descaso de 

uma empresa fornecedora para a solução de determinado problema, tenho 

por tranquilamente configurado o dano moral, seja pela negativa de pronto 

atendimento, pela demora excessiva na solução da situação, seja pelo 

simples descaso. No caso em análise, o modo como a empresa conduziu a 

celeuma ocorrida de nota, de modo cristalino, o descaso da parte 

requerida para com o problema enfrentado pela parte autora. Portanto, a 

condenação em danos morais é medida impositiva.Com efeito, embora a lei 

não estabeleça os parâmetros para fixação da reparação dos danos 

morais, impõe-se observar critérios de razoabilidade e da 

proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada, sem que seja 
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irrisório a ponto de não desestimular o ofensor e nem que seja excessivo 

a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa. Sob 

esse prisma, levando em consideração as peculiaridades do caso 

concreto, o poder econômico das partes e considerando os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, acima mencionados, o quantum 

reparatório deve ser fixado em R$ 3.000,00, pois suficiente para amenizar 

os danos morais sofridos Ante o exposto, opina-se por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado para:(i) declarar a inexistência do débito 

após a data de 05/04/2017;e condenar a ré ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente desde a data desta sentença e com juros de mora de 

1%ao mês a partir da citação. Por tanto julgando extinto o processo, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-98.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIANY SOUZA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000121-98.2018.8.11.0098. REQUERENTE: GILLIANY SOUZA LEAO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação anulatória de cobrança de empréstimo não 

contratado proposta por GILLIANY SOUZA LEAO em face de BANCO DO 

BRASIL SA , sob alegação de que a autora não firmou com o réu contrato 

de empréstimo, no entanto foi liberado na conta corrente da autora o valor 

de R$4.000,00. A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 

355,inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando que o réu, 

devidamente citado, não contestou o pedido deve ser declarada sua 

revelia. O pedido é improcedente. Ressalte-se que a revelia da parte 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existente nos autos. 

Apesar da autora alegar a não contratação de empréstimo, os 

documentos apresentados, inclusive o extrato de conta corrente com a 

disponibilização e utilização dos valores pelo, comprovam a relação 

jurídica entre as partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL Ação de 

cobrança Sentença de procedência Inconformismo do réu Preliminar de 

cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário da prova, 

cabe a ele avaliar a pertinência de sua produção - Exercício do 

contraditório e da ampla defesa pelas partes - Preliminar de inépcia da 

petição inicial rejeitada. Descrição minuciosa dos fatos na inicial, 

acompanhada de documentação suficiente para a preciação dos pedidos 

formulados em juízo - Empréstimo bancário. Relação jurídica entre as 

partes comprovada por extratos bancários. Valor contratado efetivamente 

disponibilizado e utilizado pelo apelante. Instituição financeira que 

comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil - Sentença mantida. Majoração dos 

honorários advocatício sem grau de recurso, nos termos do artigo85, § 11, 

do Código de Processo Civil Recurso não provido. (grifosnossos)

(TJSP;ApelaçãoCível0005121-12.2013.8.26.0565;Relator(a): Daniela 

Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmarade Direito Privado; Foro de 

São Caetano do Sul - 6ª. Vara Cível;Data do Julgamento: 03/12/2018; Data 

de Registro:05/12/2018) Assim no presente processo ficou comprovada a 

contratação e utilização dos valores contratados por empréstimo, não 

podendo ser permitida a restituição em dobro de valor devido. Diante do 

exposto, opina-se por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo 

o feito, com julgamento de seu mérito, nos termos do artigo487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao exposto entendo por bem REVOGAR a 

Liminar deferida no id.21553950. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-29.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000145-29.2018.8.11.0098. REQUERENTE: RIVELINO DE SOUZA 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Alega o autor RIVELINO DE SOUZA MIRANDA 

que mantém vínculo contratual com a ré BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A referente a um cartão de crédito e debito de final n. 0118. Afirma que 

no dia 18/11/2018 descobri que foram realizadas varias compras pela 

internet com seu cartão sem sua autorização e nem seu conhecimento, 

desde agosto, a requerida pagou o valor de R$ 600,00 alegando que 

apenas esse valor era indevido, no entanto o autor alega que ficou 

faltando ressarcir um valor de R$ 2.948,98, embora tenha impugnado tal 

quantia junto à ré, não obteve o ressarcimento desse restante do 

numerário, o qual foi devidamente quitado pelo autor. Requer o 

ressarcimento em dobro da quantia de R$ 2.948,98, totalizando 

R$5.897,96, bem como a indenização por danos morais. Em sua defesa, 

em síntese, a ré alega a preliminar de incompetência do juizado por 

necessidade de pericia, que desde já deve ser rejeitada tendo em vista 

que a requerida pode juntar documentos e comprovantes do local da 

compra e dos dados de quem a realizou sem a realização de pericia, 

apenas através de seu sistema. Afirma a ré que o autor demorou em 

perceber os valores descontados em seu cartão de crédito, e que para 

realizar as compras é necessário ter o cartão, no entanto não junta 

provas de qual local que foi realizada as compras. Nesse sentido é a 

pacífica jurisprudência do E. : [...] Singela arguição da ré no sentido de que 

em seus cadastros informatizados constam as habilitações de linhas em 

nome dela - Inconsistência jurídica Ausência de mínima comprovação 

documental a emprestar verossimilhança às alegações defensivas Ré que 

dele não se desincumbiu Atividade de risco Ato ilícito e dano moral 

existentes Presença do dever de indenizar Valor arbitrado de maneira 

justa e módica. Apelo da ré desprovido1.[...] Ré deixou de trazer aos autos 

provas necessária para comprovar que foi o requerente que fez as 

compras, prova que lhe incumbia Art. 373, II do CPC e 6º, VIII do CDC. A 

ocorrência de tais transações e a provável natureza fraudulenta das 

mesmas é fato incontroverso nestes autos, até porque o banco requerido, 

após dia 18/11/20018, resolveu, por “mera liberalidade”, ressarcir o 

consumidor requerente, no valor de R$ 600,00. De qualquer sorte, fica 

evidente que o requerido não se valeu de mecanismos efetivos para 

controlar e identificar usuários de seus sistemas. Deveria o réu ter 

adotado todas as cautelas necessárias, para viabilizar a segura utilização 

de seu sistema, pelos clientes, de modo a evitar ações fraudulentas em 

prejuízo dos consumidores, aos quais não pode transferir o ônus dessa 

responsabilidade. Ademais, é imprescindível destacar a notória fragilidade 
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da segurança do sistema bancário, o que se evidencia pela enorme 

quantidade de ações abarrotando o Poder Judiciário, versando sobre 

compras não realizadas com cartão de crédito e pedidos de restituição de 

valores indevidamente sacados com os cartões de clientes, inclusive os 

que contêm chip. Assim, verificamos que embora a ré sustente a 

legitimidade das transações, não há qualquer indício capaz de sustentar a 

defesa. Ademais, sendo sabido que pela internet não é necessário utilizar 

a senha do cartão para adquirir produtos. Logo, fica evidente que a fraude 

ocorreu no bojo dos sistemas informatizados da ré, e o entendimento do E. 

STJ é pacífico no sentido de que as fraudes perpetradas o bojo de 

contratos bancários constitui fortuidade intrínseca à prestação dos 

serviços, pelas quais a fornecedora responde de forma objetiva, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Confira-se a súmula n. 479 do Tribunal da 

Cidadania: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados porfortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479-STJ, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em27/06/2012, DJe 01/08/2012) 

Desnecessária, pois, a produção de quaisquer outras provas à conclusão 

quanto à verdade fatos. Consequentemente, o autor faz jus ao 

ressarcimento da quantia desembolsada e em dobro, nos termos do art. 

42, parágrafo único, do CDC. Pois bem, o autor afirma que não realizou 

tais transações, e o requerente não teria mesmo como produzir prova 

negativa. Em matéria de responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços, aplica-se a teoria do risco profissional, devendo a empresa 

responder pelos danos causados a terceiros, no desenvolvimento de sua 

atividade principal. Vale dizer, sujeita-se o fornecedor de serviços às 

consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por 

terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do 

Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e 

moral dos consumidores, sob pena de responsabilização objetiva. O 

requerido não comprovou qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, 

do mesmo dispositivo legal. O defeito na prestação do serviço, no caso em 

tela, ficou comprovado. A situação narrada na inicial enquadra-se no caso 

de fortuito interno, cabendo à instituição financeira ré a responsabilidade 

pelos danos causados em decorrência de delitos praticados por terceiros, 

no âmbito das operações bancárias. Nessa toada, incumbe ao requerido 

reparar os prejuízos causados ao requerente, decorrente das transações 

ilicitamente realizadas em seu cartão de credito. Nesse sentido, é o 

entendimento da maioria da jurisprudência, a saber: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Transações não 

reconhecidas pela autora, com débitos em sua conta Sentença de 

procedência Recurso de ambas as partes Inexistência de demonstração 

de culpa exclusiva do cliente ou de terceiros Segurança deve ser 

adequada na prestação dos serviços Risco da atividade Código de Defesa 

do Consumidor Aplicabilidade Responsabilidade objetiva Art. 14 do CDC 

Precedentes jurisprudenciais e Súmula nº 479 do STJ Reparação de 

danos devida Ressarcimento dos valores questionados Dano moral 

configurado Aplicação ao caso da Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor Majoração do valor da indenização de ordem moral RECURSO 

DA AUTORAPROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP; 

Apelação Cível1015391-36.2018.8.26.0005; Relator (a): Spencer Almeida 

Ferreira; Órgão Julgador:38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - 

São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data 

de Registro: 19/11/2019) AÇÃO DECLARATÓRIA, c/c pedido de 

indenização por danos morais. Autora, titular de cartão de crédito, 

constatou transações financeiras por ela não realizadas, por intermédio 

de cartão virtual, obtido por intermédio de aplicativo; e, contestando as 

movimentações derivadas de fraude, foi instruída a pagar valor 

incontroverso, sem qualquer resolução concreta pelo banco. Pleito 

objetivando a declaração de inexistência dos débitos impugnados, 

condenação da ré ao pagamento do empréstimo realizado em seu nome, e 

despesas correlatas, além de danos morais. Sentença de parcial 

procedência, para declarar inexistentes os débitos impugnados, e 

restituição dos valores comprovadamente desviados, sem danos morais. 

Apelo da autora, objetivando a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. Caracterização. Necessidade de 

ajuizamento de ação para discutir indevido desconto de valores incidentes 

em sua conta corrente. Questão que supera mero aborrecimento. 

Incidência da tese do desvio produtivo do consumidor. Fixação dos danos 

morais em R$ 10.000,00.Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 

1115757-89.2018.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão 

Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ªVara Cível; 

Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019) Desse 

modo, para amenizar o prejuízo infligido ao autor, sem deflagrar 

enriquecimento sem causa, entendo suficiente fixar a indenização no valor 

de R$ 5.000,00, e não no valor de R$ 19.080,00, como pretendido, do que 

decorre a procedência parcial, pois o CPC em vigor exige que o pedido de 

reparação de dano moral seja líquido e certo, logo, se o juízo concede 

menos do que é expressamente postulado, não acolhe integralmente a 

pretensão. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, para CONDENAR a demandada ao pagamento de 

R$5.897,96 (cinco mil e oitocentos e noventa e sete reais e noventa e seis 

centavos), referente à repetição já em dobro do indébito pugnado, com 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir do respectivo pagamento (18/11/2018), bem como para ainda 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor 

este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-24.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010023-24.2016.8.11.0098. REQUERENTE: FLAVIO LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada por FLAVIO LOPES DE SOUZA. O requerente 

efetuou, em 28 de agosto de 2015, a compra de HONDA CG 125, placa 

OAU 8092 de Adão Jair de Oliveira Pereira. Alega o autor que ao 

comparecer junto ao DETRAN para proceder com a transferência do 

veículo, houve negativa de transferência em razão da rasura no recibo de 

compra e venda do CRV, e em decorrência disso requer a imediata 

transferência do veiculo para o seu nome e a condenação da requerida 

em Danos Morais. O requerido apresentou contestação e documentos, 

alegando que o pedido da parte autora não merece acolhimento, vez que 

documento rasurado não pode ser aceito por ordem do art. 233, não há 

provas que o fato tenha gerado dano moral ao requerente, não havendo 

obrigação de indenização por um dano que não existe e, ainda que 

existente, em momento algum restou comprovado que tenha ocorrido da 

conduta do requerido. O feito comporta julgamento antecipado nos termos 

do art. 355, I do Código de Processo Civil. A ação é improcedente. O autor 

não apresentou a prova da negativa do requerido e nada trouxe para 

comprovar que o DETRAN realmente negou a transferência. A seu turno o 

art. 373, I, do CPC, determina que incumbe ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito. Desse modo, não há como dar provimento aos 

pedidos condenatórios da parte, eis que o direito e os supostos prejuízos 

morais não ficaram demonstrados , nesse sentido, confira-se: CIVIL E 

PROCESSUALCIVIL.COMPRAE 
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VENDA.VEÍCULO.DESCUMPRIMENTOCONTRATUAL.RESSARCIMENTO.HO

NORÁRIOS.DESCABIMENTO. JUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA.INADIMPLEMENTO. ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. 

TRANSFERÊNCIA DOVEÍCULO. DETRAN. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. 

CULPA RECÍPROCA.EXCLUSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. EMISSÃO. 

SEGUNDA VIA CRV.IMPRESCINDIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

COMPROVADA. 1. Incabível o ressarcimento de honorários contratuais 

pagos pela parte ao seu advogado,porque é vedado impor a terceiro o 

desdobramento de relação da qual não participou. 2. O prazo prescricional 

para a ação de reconhecimento da existência de contrato verbal de 

compra e venda de veículo e a cobrança da última parcela são dez anos, 

conforme estabelecido no art. 205 do Código Civil. 3. Meras alegações não 

elidem o conjunto probatório dos autos, in caso, a parte ré não se 

desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora. 4. Tendo em vista a culpa recíproca de 

ambas as partes para o litígio dos autos, o dano moral deve excluído, 

porquanto onera excessivamente uma das partes. 5. A emissão de novo 

CRV é medida indispensável, quando há rasura que impede a utilização do 

documento por parte do adquirente de veículo automotor. 6. A boa-fé é 

presumida, enquanto que a má-fé, em contrapartida, deve ser cabalmente 

demonstrada. Na hipótese, não restou demonstrada a litigância de má-fé. 

7. Prejudicial de mérito rejeitada. 8. Recursos conhecidos. Apelo da autora 

desprovido. Apelo da ré parcialmente provido.(TJ-DF - APC: 

20130111915364, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de 

Julgamento:24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 12/04/2016 . Pág.:199)BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. CULPA 

CONCORRENTE. DANOS MORAIS.DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA A 

SER RECONHECIDA. RECURSO DAREQUERIDA PROVIDO. O caso merece 

improcedência da ação, pois, meros aborrecimentos ou transtornos, não 

justificam indenização por danos morais àquele que concorreu com a 

culpa, inclusive sustando cheque pré datado. (TJ-SP - 

APL:00079257320128260019 SP 0007925-73.2012.8.26.0019, Relator: 

Armando Toledo, Data de Julgamento: 25/02/2014, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação:01/03/2014) Deve-se levar em consideração 

que a venda ocorreu em 28/08/2015 e o autor distribuiu a presente ação 

apenas em 02/08/2016, quase um ano depois, e segundo o art. 123 do 

CTB quando ocorrer a transferência de propriedade do veiculo, esta deve 

ser comunicada ao DETRAN em 30 dias, vejamos: Art. 123. Será 

obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o 

Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer 

característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1º 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. Outrossim, as apurações de 

infrações administrativas e as suas eventuais irregularidades, devem ser 

apuradas em sede própria do DETRAN, com os recursos administrativos 

pertinentes.Os eventuais abusos desses atos e processos devem ser 

opostos primeiramente contra o Poder Público que responderá 

objetivamente, e somente após comprovada a culpa ou dolosos agentes, 

caberá se o caso, as ações judiciais pertinentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-48.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010056-48.2015.8.11.0098. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA REQUERIDO: BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação 

de indenização por danos matériais e morais em que a autora alega que 

ocorreu desconto indevido de seu beneficio de pensão no valor de R$ 

108,60(cento e oito reais e sessenta centavos), referente a um 

consignado não contratado com o banco requerido. Ao final a autora 

pugnou pela condenação do requerido a reparação por danos morais e 

materiais. A reclamada arguiu em sede de contestação a ilegitimidade 

passiva da ação, haja vista que a discussão da cobrança se refere a um 

debito com o INSS. No entanto, reconheço a legitimidade passiva da 

requerida, BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO SIC, tendo em vista que a 

conta da requerente onde ocorreu o débito indevido é de competência da 

requerida, mas a presente demanda exige a necessidade de 

reconhecimento também do litisconsórcio necessário na lide do INSS que 

por se tratar de empresa pública federal o foro competente será na 

Justiça Federal para a discussão dos valores que perfazem a cobrança 

objeto desta. Assim sendo, a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da pessoa, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Com 

efeito, em se tratando de beneficio pago pelo INSS, e necessário apurar 

de quem é a responsabilidade pelo deposito da aposentadoria do 

reclamante em conta de terceiro e assim em que existe a participação da 

empresa pública Federal do INSS, sendo ainda que a discussão que 

objetiva a presente é referente a valores aos quais constariam a 

responsabilidade pelos danos morais, forçoso reconhecer que a presente 

se trata de litisconsórcio necessário, ante o prescrito no art. 114 do 

Código de Processo Civil, assim escrito: “Art. 114. Há litisconsórcio 

necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação 

jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as 

partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de 

todos os litisconsortes no processo.” De acordo com o inciso IV do artigo 

51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: “ IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 

8º desta Lei;” Já o art. 8º assim prevê: “Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.” Em consequência, e considerando que o INSS tem foro na 

Justiça Federal, reconheço a incompetência jurisdicional do Juizado 

Especial Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, 

impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do 

que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Portanto, sobressai à 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem julgamento do mérito, ante a existência de litisconsórcio 

necessário entre a empresa reclamada e o INSS que tem foro na Justiça 

Federal. DISPOSITIVO Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO por julgar a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a necessidade de reconhecimento de 

existência de litisconsórcio necessário entre a reclamada e o INSS para 

comporem a presente ação, que por se tratar de empresa pública federal, 

cujo foro competente para julga-la é a Justiça Federal, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento de mérito, 

nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 
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entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-38.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA CEZARIO FERERINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000168-38.2019.8.11.0098. REQUERENTE: VANUZA CEZARIO FERERINE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a 

parte Reclamante, embora regularmente intimada, vide sua intimação na 

pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à solenidade. O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende que 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A pessoa 

jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a Autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-23.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000126-23.2018.8.11.0098. REQUERENTE: ANA PAULA MARTINS DE 

PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, 

inc. I, do CPC, haja vista que as provas carreadas aos autos são 

suficientes para análise da situação fática e formação da convicção 

judicial, sendo desnecessária dilação probatória para produção de prova 

oral. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de 

indenização por danos morais. Ajuizou o requerente a presente ação com 

pedido de obrigação de fazer a fim de que a requerida restabeleça o 

serviço de telefonia linha n. (65) 99915-3310, completando perfeitamente o 

processo de portabilidade, nos termos do pedido, bem como seja 

condenada a indenizar-lhe a títulos de danos morais, ante a falha na 

prestação de serviços que culminou na disponibilização da linha em nome 

do autor à terceiro. Pois bem. Patente à relação de consumo, vez que bem 

delineadas as figuras do consumidor e do fornecedor. Nesse aspecto, a 

empresa requerida não trouxe provas que contraditassem a afirmada 

disponibilização da linha (número) da autora à terceiros, certo que a tela 

do sistema colacionada aos autos assim demonstra, sem qualquer rebate 

preciso da parte ré neste aspecto. Aliás, conforme comunicação da 

empresa, verifica-se que o número indicado voltou para a prestação de 

serviço pela requerida (em 09/10/2018), embora a requerida nada 

assevere também neste particular, nem alarme restituição da linha portada, 

sequer mencionou eventual impossibilidade técnica, de molde que, 

aplicada a inversão do ônus da prova (art. 6º., inc. VIII, do CDC), 

presume-se verdadeira a versão da parte autora. Ora, a requerida apenas 

alega que autora ligou para informar furto ou roubo em 03/10/2018 , mas 

não junta provas do que ocorreu em 27/09/2018 quando a autora requereu 

a portabilidade. Assim, por ausente prova diversa, pertinente o 

restabelecimento do número de linha de telefonia fixa (n. 65- 99915-3310) 

à autora, com o devido retorno, ainda, da prestação de serviço à 

operadora nos termos do pedido de portabilidade feito em setembro de 

2018, certo que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação, 

não comprovada nos autos resolver-se-á em perdas de danos, consoante 

preceitua o diploma processual. No tocante aos danos morais, tem-se que 

as circunstâncias assinaladas merecem responsabilização da operadora 

de telefonia, ora requerida, em face dos transtornos causados ao 

consumidor, elo fraco na relação consumerista e sem meios para se opor 

frente ao poderio do fornecedor. Ora, o autor permaneceu sem o serviço 

de telefonia, essencial na vida moderna, por tempo considerável. E mais, 

sem qualquer respaldo, quer legal ou contratual, a requerida disponibilizou 

o mesmo número a terceira pessoa, prejudicando, assim, a utilização da 

linha pelo autor, exclusivo proprietário do número. Assim, não prospera a 

tese de que os fatos narrados na inicial consubstanciariam mero dissabor. 

Trata-se de conduta arbitrária, ilegal e desrespeitosa da requerida apta a 

sujeitar o consumidor a uma enorme gama de consequências indesejáveis. 

O bloqueio do serviço de telefonia prescinde de prova do efetivo dano 

moral, sendo evidente o constrangimento e vexame suportados pela 

usuária frente aos seus amigos e familiares, diante da ausência de 

funcionamento do seu meio de comunicação. Ora, não se trata de mera 

sensação de desagrado. O requerente enfrentou período de angústia e 

sofrimento, causados por falha da requerida e teve prejuízos de ordem 

moral. Ademais, tentou solucionar o impassepor diversas vezes, mas sem 

qualquer êxito. Quanto ao dano moral, é certo que o Enunciado n. 20 do 

Colégio Recursal desta Circunscrição Judiciária dispõe que: “O simples 

descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero 

aborrecimento não configura dano moral, salvo se da infração advém 

circunstância que atinja a dignidade da parte”. Na espécie, todavia, houve 

circunstância que atingiu a dignidade da parte, tendo em vista que a 

requerente teve seu serviço de telefonia cancelado, além do que 

permaneceu, a requerida, inerte quanto à notificação pela requerente 

sobre o possível engano cometido pela empresa. Ademais, o cabimento da 

indenização, em face da interrupçãodo serviço, qualificado como na 

espécie encontra eco na Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: 

"DIREITO CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.TELEFONE 

CELULAR. BLOQUEIO. ENVIO DE INDEVIDAFATURA PARA PAGAMENTO. 
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Q U A N T U M 

INDENIZATÓRIO.MINORAÇÃO.CABIMENTO.PRECEDENTES.PREQUESTIONA

MENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. A ausência de decisão acerca 

dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, 

apesar da interposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 2. O valor fixado a título de dano moral 

se sujeita ao controle desta Corte quando for irrisório ou abusivo. 3. O 

montante arbitrado pelas instâncias ordinárias (R$ 61.370,00 - sessenta e 

um mil, trezentos e setenta reais) desafia os padrões da razoabilidade, 

mostrando-se muito além daquilo que vem sendo estabelecido pelo STJ em 

situações como a presente – suspensão equivocada do serviço de 

telefonia. 4. Recurso especial provido para minorar o valor da 

compensação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)."(REsp 

1 1 9 1 4 2 8 / P A ,  R e l . 

MinistraNANCYANDRIGHI,TERCEIRATURMA,julgadoem15/12/2011, DJe 

01/02/2012). Quanto ao dano moral puro, importa inicialmente considerar 

que a indenização tem caráter de compensação ou satisfação simbólica, 

até porque, no íntimo de quem se sente moralmente ofendido, o valor 

pretendido sempre será pequeno, eis que à vítima, nessas circunstâncias, 

é difícil pedir com justeza, face ao estado emocional que lhe aflora quando 

quer sopesar seu sofrimento com o erro alheio. Nesse contexto, não 

havendo critérios objetivos para se apurar o montante, afigura-se 

razoável, na hipótese, a fixação no patamar R$5.000,00 (cinco mil reais), 

suficiente à reparação da dor moral sofrida pela requerente, sopesado o 

tempo de interrupção verificado e a omissão da requerida no tocante à 

eventual informação que mitigue o montante. A indenização não é fixada 

em patamar maior à mingua de prova outra de maior gravidade no 

cancelamento do serviço. De rigor, pois, a parcial procedência da ação 

ajuizada. Ante todo o exposto, opina-se por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

CONDENAR a requerida a indenizar a requerente no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. 

Em prosseguimento, CONDENO a requerida na obrigação de fazer 

consistente em o restabelecimento do número de telefonia a autor (n.65 

99915-3310), exclusivamente, completando, mais uma vez, o 

procedimento de portabilidade, no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

diária de R$100,00, limitada a R$ 5.000,00; certo que, não havendo 

demonstração de óbice de terceiro, eventual impossibilidade de 

cumprimento da obrigação, ainda não demonstrada nos autos, 

resolver-se-á em perdas de danos, consoante preceitua o diploma 

processual. Intime-se a requerida pessoalmente, haja vista a condenação 

à obrigação de fazer. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-59.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEVANIA DE SOUZA CASSIANO (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))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000089-59.2019.8.11.0098. REQUERENTE: EIDEVANIA DE SOUZA 

CASSIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação denominada "ação de declaração de 

inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por danos morais" 

proposta por EIDEVANIA DE SOUZA CASSIANO em face de BANCO 

BRADESCO . Alega a autora, em síntese, que ao tentar efetuar um 

cadastro de compra, soube que seu nome encontrava-se negativado pelo 

banco-réu, por dívida que desconhece, vez que jamais manteve relação 

jurídica ou comercial com o requerido. Aduz que a restrição indevida em 

seu nome causou-lhe abalo psicológico e desgaste emocional passível de 

indenização. Pede a procedência da ação para declarar a inexigibilidade 

do débito ensejador da cobrança ilícita, vez que indevida, no valor de R$ 

55,93(cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e a condenação 

do banco réu a título de indenização decorrente do dano moral. O Banco 

reclamado apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse 

processual de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja 

vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. A preliminar de AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A PROPOSITURA DA AÇÃO, igualmente 

não merece ser acatada, devendo ser rejeitada, uma vez que o extrato do 

SPC juntado nos autos é o original. Diante de tal fato, afirma restar 

demonstrado a origem e a legitimidade da inscrição realizada em nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pede a total 

improcedência da ação. Fundamento e Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado nos termos do art. 355, I do Código de Processo 

Civil. A ação é procedente. A negativação dos dados da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. O 

cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte 

reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova. 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, assim 

descaracterizando as preliminares alegadas pelo requerido de ausência 

de condição da ação, inépcia da inicial , ausência de pretensão resistida e 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. No caso em exame, verifico 

que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a 

formar o convencimento. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe 

apreciar a necessidade ou não de se realizar audiência de instrução e 

julgamento para firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito 

da lide. Analisando os autos verifico que a reclamada não acostou aos 

autos quaisquer provas que a parte reclamante tenha qualquer 

responsabilidade de saldar dívida, bem como não comprova a relação 

jurídica entre as partes. Não existe nos autos nenhum documento ofertado 

pela instituição promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Não há nenhum documento que comprove a relação jurídica 

entre as partes, bem como nada que comprove o débito. Inexistente o 

débito que justifique a negativação do nome da reclamante, o ato praticado 

pela reclamada é ilícito e enseja sua responsabilização civil. O 

apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA 

NÃO CONTRATADO. CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

Aplicável, à espécie, as disposições do Código de defesa do consumidor, 

flagrante a relação de consumo estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 

3º do CDC. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS Em que pese sustente a 

regularidade das cobranças, em razão da efetiva contratação dos 

serviços, a requerida limitou-se a acostar aos autos "telas de computador" 

unilaterais e ininteligíveis, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe 

impunha o art. 373, II, do NCPC. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Conforme a 

exegese do art. 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do 
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prestador de serviço é objetiva. Assim, restando comprovada a falha na 

prestação de serviço, consubstanciada pela negativação indevida do 

nome do demandante, configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa, o 

qual independe de comprovação. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70072238397, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2017) Neste aspecto, 

caberia à parte requerida a comprovação de que a parte autora firmou o 

contrato com o requerido pleiteando pela prestação dos serviços, o que, 

contudo, não ocorreu a contento, observando-se que o requerido não 

juntou aos autos o contrato firmado pela requerente. Dessa forma, era 

ônus da prova do requerido a prova da contratação regular, não tendo se 

desincumbindo do mesmo no caso concreto, pleiteando o julgamento 

antecipado da lide. O requerido é responsável objetivamente em razão do 

risco de sua atividade em face do consumidor e sem se vislumbrar 

situação que ensejaria o afastamento dessa responsabilidade, é de se 

reconhecer a inexigibilidade do débito apontado em relação à parte autora. 

Inexigível o débito, conclui-se que as anotações foram indevidas. Nesse 

aspecto, os transtornos a autora ultrapassaram o mero aborrecimento, 

sendo cabível indenização por danos morais. Considerando, em especial, 

a conduta das partes, as respectivas capacidades econômicas, a 

intensidade da culpa e a extensão dos danos, arbitro a indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00, nesta data, que deverá servir de 

lenitivo ao autor e, ao mesmo tempo, incentivará o ré a evitar que fato 

semelhante volte a ocorrer, não no valor de R$19.055,93, como 

pretendido, do que decorre a procedência parcial, pois o CPC em vigor 

exige que o pedido de reparação de dano moral seja líquido e certo, logo, 

se o juízo concede menos do que é expressamente postulado, não acolhe 

integralmente a pretensão. Quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINA-SE por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 

55,93(cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e 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, desde o 

evento danoso (02/04/2015) e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles canais 

relativo aos débitos ora discutidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de responsabilidade. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000184-12.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO LUIS KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIGOR AGRO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, via DJe, da proposta 

de honorários periciais, bem como para que promova o recolhimento dos 

honorários periciais, conforme decisão de ID 30234196.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39224 Nr: 225-35.2016.811.0080

 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: Juliana Bailona Ribeiro Gorgen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 40,00 (quarenta 

reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT, 

conforme informado na Certidão da Oficiala de Justiça de ref. 70, 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), vinculando à 

Oficial Elisandra Nacléria Cerutti, devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000438-19.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARVALHO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000438-19.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:A. T. RAMUSKI & 

CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte acima 

qualificada, para manifestar acerca da diligência negativa da Oficial de 

Justiça no ID 27011880. 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: 1000441-71.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LACERDA OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimara a parte autora, por meio de seu procurador, para que se 

manifeste acerca das certidões de decurso de prazo de ID 30796661 e da 

certidão da Sra. Oficial de ID 26790912.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010223-22.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SIMON DIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAN SCHMITZ (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, na por mei de seu advogado, para que se manifeste 

acerca das certidões de ID 27449265 e 30796663.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000826-19.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MOMBELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALKNER RICARDO CINTRA PARREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000826-19.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:CELSO 

MOMBELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI POLO PASSIVO: FALKNER RICARDO CINTRA PARREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Audiência de conciliação. Data: 24/01/2020. 

Hora: 15:30 horas/MT, no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, 

LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 

29 de novembro 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: 1000032-32.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DILVONEI DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RUBIO BORSATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEVAO ALEXANDRE ACCADROLLI OAB - PR31895 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1000032-32.2018.8.11.0080 Valor da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

DILVONEI DA SILVA Endereço: Avenida Sul, 2320, Q. 09, Lt 13, Setor E, 

QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEVERSON 

RUBIO BORSATO Endereço: Rua Maranhão, 257, Setor E, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - DILVONEI 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Audiência de 

conciliação. Data: 24/01/2020. Hora: 14:00 (MT), no endereço: AVENIDA 

CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 15 de novembro de 2019 (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-34.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SUSI AUGUSTA LAIER GRAEBIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS 06881730985 (EXECUTADO)

 

Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, por intermédio de seu procurador, para que se 

manifeste acerca do de curso de pra e da certidão ID 30796669 e da Sra. 

Oficial de 29523716.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000108-56.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIBALDO SCHUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, através de seu advogado, via 

DJE, para que compareça a audiência de conciliação designada para o dia 

22/02/2019 às 14:15 (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-61.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DONIN & MUNCHEN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNCHEN OAB - PR0037563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DAL CASTEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a parte Autora da 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/09/2017 às 

14:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-61.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DONIN & MUNCHEN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNCHEN OAB - PR0037563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DAL CASTEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a parte Autora da 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/09/2017 às 

14:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-61.2014.8.11.0080
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Parte(s) Polo Ativo:

DONIN & MUNCHEN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNCHEN OAB - PR0037563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DAL CASTEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 8010061-61.2014.8.11.0080 POLO ATIVO:DONIN & 

MUNCHEN LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

MUNCHEN POLO PASSIVO: PEDRO DAL CASTEL ADVOGADO(S) DO 

RECLAMADO: MARCELO DA CUNHA MARINHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para que se manifestem 

acerca dos valores bloqueados judicialmente. 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36955 Nr: 426-64.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE BORGES MARTINS & CIA LTDA - ME, 

LUIZ CARLOS JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte exequente para que, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias, manifeste-se com relação è certidão do 

Oficial de Justiça de Ref. 45, na qual informou da impossibilidade de 

intimação da parte executada, sob pena de preclusão de direitos.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 16/2020-DF

O JUÍZ D IRETOR DO FORO DA COMARCA DE RIO BRANCO-MT, no uso de 

suas atribuições legais,

 Considerando a licença paternidade do servidor Sócrates Jalves de Laet, 

matricula 8864 - Gestor Judiciário Substituto iniciada em 26/03/2020;

 RESOLVE:

 I – DESIGNAR a servidor a Márcia Kusther P. Boacivis - matricula 8870, 

para exercer a função de Gesto ra Judicial Substituta, em face do 

usufruto de 20 (vinte) dias de licença paternidade do servidor Sócrates 

Jalves de Laet - matrícula 8864 , durante o período de 26/03/2020 à 

14/04/2020.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 26 de março de 2020 .

.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37286 Nr: 827-47.2015.811.0052

 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: Uziel Tessinari da Silva, Wanderson Tessinari da Silva, 

Uziel Aparecido Ferreira da Silva, Wanderlaine Tessinari da Silva Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Seguros S/A, COOPERATIVA SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:OAB/MT 11.660, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Aqui se tem ação de cobrança de seguro prestamista em razão da morte 

da segurada Eloisa Baptista Tessinaria, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Uziel Aparecido Ferreiro da Silva e outros em face de 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de 

Mato Grosso – Sicredi Noroeste-MT e Icatu Seguros S.A.

À ref. Foi defiro o pedido da parte autora para que a primeira requerida 

informe nos autos o atual saldo devedor dos títulos de n. B 40531188-3 e 

B 40530343-0 realizado pela de cujus, Eloiza Baptista Tessinari.

À ref. 59, a primeira requeria trouxe os autos a documentação solicitada.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca da documentação apresentada à ref. 59.

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações ou julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37943 Nr: 1113-25.2015.811.0052

 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: Jodean Santos Guidini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072-B/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTE, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para tornar sem efeitos a decisão que declarou 

a revelia à ref. 37, neste ponto, mantendo os demais termos. Intimem-se as 

partes desta decisão. Na mesma oportunidade, deverão especificar as 

provas que ainda pretenda produzir, observando as liberações postas na 

decisão à ref. 37.Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38539 Nr: 137-81.2016.811.0052

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio 

Branco Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Tonholi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação à 

assistência judiciária gratuita apresentada pela Cooperativa Agrícola de 

Produtores de Cana de Rio Branco LTDA. Deixou de condenar a parte 

impugnante nas verbas sucumbenciais por tratar-se mero incidente 

processual, devendo a parte sucumbente na ação principal arcar com o 

ônus de todo o processo. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, na condição de findo, mediante adoção e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49344 Nr: 3602-64.2017.811.0052

 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: Silvio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, Luiz Antônio Berto, Lucimara 

Silva Perête Berto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO DA CRUZ - 

OAB:20475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mirian Costa Cardoso - OAB:OAB/MT 6.361

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes especificarem as provas que 

ainda prendam produzir, justificando sua pertinência, sob risco de 

indeferimento.

Se pretender-se prova técnica, poderão indicar assistente técnico e 

formular quesitos, sob o risco de preclusão.

Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão observar os artigo 455 

e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus respectivos advogados.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 1454-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 CONVERTO a prisão civil em prisão domiciliar. Por conseguinte, 

DETERMINO que o executado recolha-se em sua residência pelo período 

remanescente determinando quando da decretação da prisão.Valerá essa 

decisão como ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA, devendo, 

contudo, com o advento da normalidade, ser regularizada a situação no 

sistema BNMP.Ciência ao Ministério Público Cumpra-se com URGÊNCIA, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45589 Nr: 1711-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Martins Palmeira, HPCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyogenes Kassio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 CONVERTO a prisão civil em prisão domiciliar. Por conseguinte, 

DETERMINO que o executado recolha-se em sua residência pelo período 

remanescente determinando quando da decretação da prisão.Valerá essa 

decisão como ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA, devendo, 

contudo, com o advento da normalidade, ser regularizada a situação no 

sistema BNMP.Ciência ao Ministério Público Cumpra-se com URGÊNCIA, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 3022-97.2018.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Moacir do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde relativas ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, 

observada a prescrição supramencionada, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário, 

compensando-se os valores eventualmente pagos a título de benefício 

previdenciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33805 Nr: 699-61.2014.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Interposição de recurso de apelação determino:

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Se apresentada apelação adesiva pela parte requerida (art. 997 do CPC), 

intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se a parte contrária 

para se manifestar sobre elas, no prazo de 15 (quinze) DIAS, conforme 

art. 1.009, §2º, do CPC.

Após as formalidades acima, encaminhe-se os autos ao egrégio Tribunal 

Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuada direta e integralmente pela Corte “ad quem” (art. 

932, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47635 Nr: 2792-89.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Oliveira Pinto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo o prazo legal, para a parte exequente dar prosseguimento ao feito, 

sob o risco de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59713 Nr: 1612-67.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danyelli Costa dos Santos, Vinícius Gabriel 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para: CONDENAR VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, já qualificado nos 

autos, pela prática do crime descrito nos art. 33, caput, Lei 11.343/06, e 

ABSOLVER, com base no art. 386, inciso V, do CPP, DANYELLI COSTA 

DOS SANTOS, já qualificado nos autos, da prática do mesmo crime, bem 

como, ABSOLVER AMBOS, com base no art. 386, inciso II, do CPP, da 

prática do crime previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.Com 

fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do 

Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), passa-se 

à dosimetria da reprimenda imposta ao acusado.CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O 

ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 para os dois crimes... FIXA-SE a 

penas-base em 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 

dias-multa...Assim, fixa-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 meses 

de reclusão e 583 dias-multa.REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 

E DETRAÇÃO... fixando-se o REGIME SEMIABERTO.MANUTENÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA...Em razão disso, concedo a liberdade provisória de 
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VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA até o trânsito em julgado da sentença, 

podendo, o réu, desse modo, se quiser, recorrer da sentença em 

liberdade. A liberdade, até o trânsito em julgado da sentença, tem as 

seguintes condições.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE 

VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO.Não há elementos nos autos para se aferir qualquer 

indenização a vítimas.SUBSTITUIÇÃO DA PENAEm razão do quantum da 

pena a que foi condenado, o acusado não faz jus à substituição.DA 

DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOSNos termos do art. 63, caput, 

da Lei 11.343/06,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 1216-61.2017.811.0052

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: DdJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS, VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 Aqui se tem ação de investigação de paternidade ajuizado por Dionisio de 

Jesus Nascimento em desfavor de P. H. S. da S., Silvia Babosa de Souza 

e Vauneis Aparecido da Silva.

Verifica-se que, determinado a realização de estudo psicossocial na 

residência em que se encontra o infante, não foi possível tendo em vista 

que o infante e sua genitora não residem mais na localidade indicada.

Apresentou endereço atualizado

O Ministério Público requereu a realização de estudo psicossocial no 

endereço indicado pela parte.

É o relatório. Decido.

Defiro o pedido e determino que seja elaborado estudo psicossocial na 

residência em que se encontra o infante, cujo deverá ser anexado aos 

autos no prazo de 30 dias.

Ademais, tendo em vista a nomeação do advogado Luiz Gabriel Martins, à 

ref. 36 e renúncia à ref. 77, ARBITRO os honorários advocatícios no 

montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo com a tabela vigente da 

Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor do 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6491 Nr: 633-96.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Preisigke, LPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Gomes de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Souza - 

OAB:OAB/MT 22.523

 É o relatório. Decido.Indefiro o pedido de citação por edital.Isso porque, 

conforme narrado, a parte requerida já fora citada nestes autos.Devido ao 

lapso temporal de mais de 01 (um) ano desde a ordem de prisão do 

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

manifestar se ainda possui interesse na manutenção do mandado de 

prisão civil. Fixo de 15 dias para que seja atualizado débito exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37157 Nr: 766-89.2015.811.0052

 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: Uziel Aparecido Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Portanto, sem maiores digressões, julgo improcedente o pedido de 

condenação por dano moral. 3. DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, 

extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

requerida a liberar a indenização securitária referente à Apólice de Seguro 

de Vida n. 077.00.00.001 (proposta n. 4249713), no valor de R$ 

52.000,00, assumindo eventuais encargos da mora de 1% ao mês, a partir 

da data que em que a obrigação deveria ser cumprida.Condeno a as 

partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, pro 

rata, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Penal, havendo 

alguma das partes beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará 

suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-me. Cumpra-se.Eventual interposição de recurso, e sendo 

tempestivo, intime-se a parte contrária para manifestar o que entender de 

direito no prazo legal. Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35235 Nr: 114-72.2015.811.0052

 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: Marleusa Gonçalves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Carapina, JOÃO ALVES TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Tendo em vista que o requerido João Gomes Carapina foi devidamente 

citado (ref. 13) e encontra-se assistido por defensor dativo (ref. 40), 

indefiro o pedido de busca pelo seu novo endereço, porquanto a intimação 

dos atos não será feita pelo Oficial de Justiça, mas por intermédio de seu 

causídico, via DJe.

Não havendo óbice quanto ao pleito da parte autora, acolho a justificava 

pelo não comparecimento à audiência de conciliação, ante a apresentação 

de atestado de consulta médica na data do ato, e DEFIRO o pedido de 

designação de nova para o ato.

 Designo a audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código 

de Processo Civil Código de Processo Civil, em data e horário 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT.

Intimem-se as partes, por intermédio de causídico constituído, para 

comparecerem ao ato, advertindo-as que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da parte requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

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

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

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos.

Sendo infrutífera a composição, saiam-se os requeridos intimados para 

apresentarem contestação no prazo legal, sob risco de incidir os efeitos 

da revelia.

 Apresentada ou não a contestação, intime-se a parte autora para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37029 Nr: 733-02.2015.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:MT - 

2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a restituir o 

valor total, a ser apurado em fase de liquidação, despendido pela parte 

autora na construção/implantação de obra para obtenção de energia 

elétrica, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir dos efetivos 

desembolsos.Condeno a parte requerida nas custas do processo e 

honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85,§2º e 86 do CPC/2015, a ser 

apurada em liquidação, observados os termos da Súmula 

111/STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente 

a despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidaçãoPublique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, passados 30(trinta) dias sem 

requerimento do cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.Em 

caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1º do 

CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o 

advento da Lei n. 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo 

Juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40187 Nr: 890-38.2016.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOR, EMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Aqui se tem ação de guarda ajuizada por Marcia Magda Domiciano em 

desfavor de Emerson Oliveira Robatini e Elizia Magda Domiciano.

Intime-se o a parte Elizia Magda Domiciano para que, no prazo de 15 dias, 

junte aos autos certidão de óbito da parte autora, sob risco de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51841 Nr: 1078-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS, NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Aqui se tem cumprimento de sentença proposta por N. da S. M. 

representada por Marli Lourenço da Silva em desfavor de José de Souza 

Maia.

De proêmio, verifica-se que as foi nomeado como Defensor Dativo o 

advogado Charles de Paula Almeida, o qual, intimado para se manifestar 

conforme decisão à ref. 114, deixou o prazo transcorrer in albis, razão 

pela qual REVOGO a nomeação deste e nomeio, em favor da requerente, a 

advogada LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO, OAB/MT n. 26.743-0, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev/2020, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Abra-se vista para manifestação nos termos da decisão de ref. 114, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55454 Nr: 3269-78.2018.811.0052

 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: Marcelo Valentin Fim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398

 Aqui se tem Ação de Cobrança, proposta por Marcelo Valentin Fim em 

face do Município de Rio Branco – MT.

Recebo o Recurso de Apelação, tempestivamente. Fixo o prazo legal para 

a parte autora, apresentar contrarrazões.

 Após, remetam-se os autos à Instância Superior, externando as 

homenagens deste Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-61.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000165-61.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOYCE HONORATO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Defiro o pedido de penhora formulado perante evento de 

ID. Nº 24772972, determinando a penhora on line via BACENJUD da 

importância de R$ 3.832,82 (Três mil oitocentos e trinta e dois reais e 

oitenta e dois centavos), conforme tabela de cálculos atualizados 

elaborada, devendo recair a penhora conforme requisitado. Pratiquem-se 

os atos próprios, para localização de ativos penhoráveis pelo Sistema 

BacenJud, efetuando-se o bloqueio de valor bastante para satisfazer a 

dívida exequenda. Sendo frutífera, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para que se manifeste em 5 dias para fins o §2º do artigo 

854 do CPC, que pode se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. 

Caso venha aos autos impugnação à penhora realizada, CERTIFIQUE-SE 

acerca de sua tempestividade e façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Rio Branco/MT, 18 de março de 2020. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-60.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010379-60.2016.8.11.0052. REQUERENTE: IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Tendo em vista a manifestação 

protocolada pela parte requerida no evento de ID n. 20065507, intime-se a 

parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. MARCOS 

ANDRE DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-70.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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OZIANA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000102-70.2017.8.11.0052. REQUERENTE: OZIANA SOARES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Aqui se tem Ação de Reclamação 

Cível proposta por Oziana Soares Barbosa em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. Expeça-se ALVARÁ para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos. 

Após, ao arquivo, com baixa. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-65.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000070-65.2017.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Aqui se tem Ação de Reclamação 

Cível proposta por José Carlos da Silva em desfavor de Banco do Brasil 

S/A. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. CUMPRA-SE. Expeça-se ALVARÁ para levantamento, 

pela parte exequente, da quantia depositada nos autos. Após, ao arquivo, 

com baixa. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-74.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MENDES TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000815-74.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: CLAUDINEIA MENDES TEODORO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC -, tendo como partes CLAUDINEIA MENDES TEODORO e VIVO S.A., 

em que aquela, ora parte autora/reclamante, deixou de comparecer na 

audiência para a qual foi intimada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante 

CLAUDINEIA MENDES TEODORO no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais – Enunciado n. 28 do FONAJE - “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas”. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, arts. 2º e 19 -, salvo se tiver advogado constituído. 

Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 – e na hipótese 

de não estar isenta a parte sucumbente, intime-a para 

recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para inscrição 

na dívida ativa, protesto e anotação na margem da distribuição/sistema 

para que, diante de eventual solicitação de certidão, possa constar a 

referência formal – art. 467, caput, da CNGC. Por fim, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas, uma vez que “Se a baixa não for realizada por falta de 

pagamento de custas correspondentes, o fato, certificado nos autos, na 

forma do art. 467, da CNGC, não impedirá o arquivamento” - CNGC, art. 

1.174. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 27 de 

janeiro de 2020 - 11:49:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-36.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO BARRETO DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000824-36.2019.8.11.0052. INTERESSADO: ROMUALDO BARRETO DE 

SOUSA REQUERIDO: AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN 

-MT, PREFEITURA DE CUIABA Aqui se tem Ação de Obrigação de Fazer e 

Declaratória de inexistência de débitos C/C Pedido de Liminar Inaudita 

Altera Pars, proposta por Romualdo Barreto de Souza em desfavor de 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e Prefeitura Municipal 

de Cuiabá (Secretaria de Mobilidade Urbana). Breve descrição fática. O 

requerente alega ser proprietário de um veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, 

ano 2014/2015, branco, placa OBQ 2557, Renavam 01013260721, e disse 

que, ao realizar o pagamento dos débitos do relacionado veículo, fora 

surpreendido porque constava uma multa lançada pela Secretaria de 

Mobilidade Urbana de Cuiabá, fato este que teria impossibilitado o DETRAN 

para confeccionar o documento do veículo. Defende ainda que não fora 

intimado da existência e cobrança da multa, fato este que o impossibilitou 

de apresentar defesa, motivo este que o leva a requerer dentre outros: 

Liminar inaudita altera pars, para que o DETRAN expeça o documento do 

veículo, desvinculando da obrigatoriedade do pagamento da multa imposta 

pela SEMOB; Condenação dos réus ao pagamento de custas judiciais e 

honorários advocatícios. É o relatório. Fundamento e decido. A parte 

autora requereu o benefício da justiça gratuita, neste aspecto, importante 

ressaltar algumas linhas sobre o requerido. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
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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.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do 

aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Analisando o ato causador da 

lide, verifica-se que o autor ostenta a qualidade de pecuarista. Desta 

forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais no momento. Ante o exposto, é necessário que sejam 

trazidos aos autos outros documentos que forem julgados pertinentes 

para análise do pedido. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

causídico constituído, para que em 15 (quinze) dias forneça outros 

elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou poderá a 

autora apresentar: a) do inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda; b) das certidões dos cartórios de registro de imóveis 

que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome; c) da certidão 

do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em 

seu nome; d) certidão de existência ou inexistência de propriedade de 

semoventes. Frise-se que eventual inércia implicará no indeferimento de 

oficio dos efeitos da gratuidade. Porém, em razão de os efeitos, no 

Juizado Especial, apenas serem analisados por ocasião de eventual 

recurso, o feito prosseguirá. TUTELA Os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, necessário o preenchimento dos 

requisitos acima esposados para a concessão da liminar pretendida. 

Nesse caso, embora se possa dizer que esteja presente o perito da 

demora do trâmite processual, consiste em deixar um veículo automotor 

transitando sem a devida documentação, a parte autora não demonstrou a 

probabilidade do seu direito, eis que fundamenta seu pedido de liminar 

apenas na nativa de ser devedor da multa e que não teria sido intimado de 

sua existência e cobrança. Nesse caso, não é possível reconhecer a 

probabilidade do direito porque, nas teses de negativa de relação jurídica, 

não tem elementos mínimos para se apoiar a decisão judicial. Diante disso, 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. Analisando a Contestação ofertada pela parte requerida, 

verifica-se que esta alega preliminar de ilegitimidade passiva e da 

ausência de relação jurídica entre as partes, no entanto, as preliminares 

alegadas confundem-se com o mérito da ação e com ele serão 

apreciadas. Esclareça a Secretaria deste Juízo se, em relação à parte ré 

Município de Cuiabá foi expedido mandado de citação e, se foi expedido, 

se foi citado. Se não tiver sido expedido, cite-se o ente réu indicado. Se 

tiver sido expedido e não tiver sido citado, certifique-se e, se for o caso, 

intime-se o autor para manifestar-se quanto à não citação. Cumpra-se. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010116-62.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DOS SANTOS FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010116-62.2015.8.11.0052. EXEQUENTE: ALAIDE DOS SANTOS FRAGA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. Aqui se tem cumprimento de sentença proposta por 

Alaide dos santos em desfavor de Banco do Brasil S/A e BB 

Administradora de Consórcios S/A. O executado foi condenado ao 

pagamento de valores referentes à indenização em danos morais e 

materiais, deixando o prazo transcorrer in albis, sem o devido pagamento. 

O exequente requereu o bloqueio de valores suficientes para o pagamento 

do débito, pelo sistema Bacenjud. Efetivada a penhora, o executado 

apresentou impugnação à penhora, alegando que não houve a devida 

intimação do requerido nem na fase de cumprimento de sentença, nem na 

fase recursal. Requereu a aplicação do efeito suspensivo à impugnação, 

por tratar-se de dano de difícil reparação. É o relatório. Decido. Ao 

perlustrar os autos, nota-se que o causídico que apresentou a 

impugnação à penhora, não está devidamente cadastrado nos autos, bem 

como não apresentou procuração ou substabelecimento em seu favor. 

Intime-se o causídico para apresentar procuração em seu favor, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob risco de ineficácia dos atos praticados. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-23.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO AUGUSTO SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000271-23.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE FERREIRA LOPES 

REQUERIDO: RONALDO AUGUSTO SANTANA Aqui se tem Ação de 

Consignação em Pagamento, proposta por José Ferreira Lopes em 

desfavor de Ronaldo Augusto Santana. Breve descrição fática. Alega o 

requerente, em síntese, que celebrou com o réu acordo comercial, no qual 

ficou acordado para o autor pagar o valor de R$ 12.572,00 (Doze mil 

quinhentos e setenta e dois reais) divididos em 02 (dois) cheques, um no 

valor de 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta reais) e outro no valor de 

R$ 5.212,00 (cinco mil duzentos e doze reais), ambos os cheques da 

Cooperativa de crédito SICREDI. Afirma ainda que, por dificuldades 

financeiras, viu-se sem poder adimplir com a obrigação com o réu, tendo 

os cheques voltado por duas vezes pelo banco. Ocorre que, segundo o 

autor, com o passar do tempo, ele, o autor, voltou a trabalhar e, possuindo 

condições de adimplir com a obrigação, deseja saldar a dívida; motivo este 

que o leva a requerer entre outros: Os benefícios da Justiça Gratuita; Seja 

deferido o depósito judicial da quantia devidamente atualizada; Entre 

outros. É o relatório. Fundamento e decido. A parte autora requereu o 

benefício da justiça gratuita, neste aspecto, importante ressaltar algumas 

linhas sobre o requerido. Defiro a benesse, diante de o autor ser mero 

lavrador. Em prosseguimento ao feito, Determino que, em cinco (05) dias, 

deposite o autor, o valor mencionado na inicial, sendo que, no que tange 

às parcelas vincendas, deve ser rigorosamente observada a previsão do 

artigo 541 do CPC, tudo sob pena de extinção. Consignado o valor, cite-se 

o requerido para, em 10 (dez) dias, levantar o montante depositado ou, em 

caso de recusa, contestar no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que não 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial pela parte Autora. Contestado o feito, abra-se vistas ao 

autor para impugnar em 05 (cinco) dias e após, volvam-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rio Branco–MT, 11 de Março de 2020. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-67.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA SANTOS DA ROCHA (EXECUTADO)

PEDRO LAURENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MG40343 (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO OAB - MT26743/O (ADVOGADO(A))
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ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000044-67.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: CARLOS MARCELO DE SOUZA 

EXECUTADO: EDILEUZA SANTOS DA ROCHA, PEDRO LAURENTINO DA 

SILVA Aqui se tem Embargos à Execução, opostos por Pedro Laurentino 

da Silva em face Carlos Marcelo de Souza, alegando que o bem 

penhorado nos autos (Id. 7267993) trata-se de bem de família, bem como 

há excesso na penhora. A parte exequente/embargada impugnou os 

embargos. Tendo em vista o falecimento do patrono da parte embargante, 

este foi intimado para constituir novo advogado, ocasião na qual informou 

não dispor de condições financeiras para constituir no causídico, (id. 

22327685). É o relatório. Fundamento e decido. Nomeio como defensor 

dativo a advogada Luana Andrasse Alves de Melo, inscrito na OAB-MT 

sob o n.26743-O, para que atue em favor da parte embargante nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev/2019, considerando que é dever do Estado prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se o advogado nomeado, 

via DJe, acerca da nomeação. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo 

de 15 dias para as partes especificarem as provas que ainda prendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob risco de indeferimento. Se 

pretender-se prova técnica, poderão indicar assistente técnico e formular 

quesitos, sob o risco de preclusão. Se a pretensão for de prova 

testemunhal, deverão observar os artigo 455 e seguintes do CPC, sob o 

risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo 

sem manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento antecipado da lide. A parte embargante deverá, ainda, no 

mesmo prazo, trazer aos autos elementos que indiquem a condição 

econômica, para efeitos de analisar a condição de economia doméstica, 

quesito essencial para se aferir a necessidade da manutenção da 

gratuidade dos serviços judiciários. Após, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000244-40.2018.8.11.0052. Tendo em vista a manifestação (ID 

29944939), fixo o prazo legal para que a parte requerida manifeste-se nos 

autos. Após, voltem-me conclusos. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-98.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE BORTOLOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-98.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:GIRLENE 

BORTOLOZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do Polo Ativo acima 

qualificada, acerca da decisão proferida no Id. 29394983, bem como, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000. 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-28.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA FONSECA (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):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000001-28.2020.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LUCIA DA FONSECA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral, 

proposta por Maria Lucia da Fonseca em face do Banco Bradesco S.A. A 

parte autora aduziu, na petição inicial, não ter relação jurídica com a 

requerida, contudo, foi surpreendida com a informação de que consta a 

inserção de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por dívida que não contraiu, no valor de R$ 213,42 (Contrato n. 

029162481000029). Ante tais asserções, a parte autora requereu pela 

procedência da presente demanda, para o fim de declarar a inexistência 

de débito e condenação da requerida à compensação por dano moral. A 

parte autora pugnou, ainda, pela concessão da assistência judiciária 

gratuita e pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. Realizada a audiência de conciliação, não houve composição. A 

parte requerida, na contestação, arguiu as preliminares de inépcia da 

inicial por ausência de documento indispensável, e falta de interesse de 

agir por ausência de pretensão resistida. No mérito, não diz nada 

relacionado à parte autora, apenas reúne comentários à legislação acerca 

da litigância de má-fé e os elementos da responsabilidade civil. A parte 

requerida apresentou impugnação à contestação, nada dizendo em 

relação às preliminares. No mérito, se limitou a reunir comentários à 

legislação consumerista e, ao final, pugnou pela procedência da demanda. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DAS PRELIMINARES Da inépcia 

da inicial – ausência de documento indispensável Em relação a preliminar 

de inépcia da petição inicial, o requerido alegou que a parte autora não 

apresentou provas para demonstrar a verdade dos fatos e que é 

imprescindível para a propositura da ação a comprovação de que a 

negativação foi irregular. Não deve prosperar as alegações da parte 

requerida. Isso porque, a parte autora propôs a presente demanda na 

tentativa de demonstrar que é irregular a negativação que sofreu, tendo 

juntado prova de que a negativação existe e que foi feita pela parte 

requerida. A veracidade de suas alegações, dado a sua hipossuficiência 

para a produção de provas, deve ser auferida no decorrer do processo, 

com a colaboração da parte requerida, que é quem detém a maior 

possibilidade de produção de provas. Desse modo, não há que se falar em 

necessidade de demonstração inequívoca de irregularidade para que se 

prossiga ação, pois, para os hipossuficientes, é exigido prova mínima 

constitutiva de seu direito, e assim a parte autora fez. Portanto, rejeito a 

preliminar levantada. Da falta de interesse de agir – ausência de pretensão 

resistida Não prospera a presente preliminar arguida pela parte requerida 

em sua contestação, uma vez que, na espécie, o suplício ao Judiciário 

prescinde da anterior provocação da via administrativa para a resolução 

da lide, posto que a inexistência de esgotamento da instância extrajudicial 

não obstaculiza o exame meritório da matéria ora posta em Juízo, 

mormente quando formulada pretensão indenizatória decorrente de 

suposta falha na prestação de serviços comerciais. Isso porque o acesso 

ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia resolução pela via 

administrativa, sob risco de ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, de modo que a ninguém pode ser vedado o acesso ao 

judiciário. Assim, rejeito a preliminar levantada. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 
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nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da 

inversão do ônus da prova A parte autora invocou a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a inversão 

do ônus da prova. Tendo em vista que a presente demanda versa sobre 

relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que ser 

dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora 

alegou não ter relação jurídica com a requerida, contudo, foi surpreendida 

com a informação de que consta a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não contraiu, no valor de R$ 213,42 

(Contrato n. 029162481000029). Dito isso, constata-se a patente 

hipossuficiência técnica da parte autora, pois sua alegação funda-se na 

inexistência de relação jurídica e, por tratar-se de fato negativo (que não 

mentem relação jurídica com a requerida ou que a negativa é indevida), 

pode a requerida apresentar eventual contrato de adesão físico ou 

contrato via telefone, assim como demonstrar a origem do débito cobrado. 

Já para a parte autora, demonstra fato negativo é impossível, pois 

equivaleria a provar o “nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. 

Portanto, ante a hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus 

probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da 

autora ou que mais entender cabível. Ressalte-se que tal inversão não 

exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de 

seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar 

apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo 

consumidor peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 

373, § 1º do CPC. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do 

feito. Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão 

ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos para julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-44.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENI EUGENIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000914-44.2019.8.11.0052. REQUERENTE: EUZENI EUGENIA DE SOUZA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Aqui se tem 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de 

indébito e compensação por dano moral, proposta por Euzeni Eugênia de 

Souza em face de Editora e Distribuidora Educacional S.A. A parte autora 

aduziu, na petição inicial, ter-se inscrito para prestar exame de vestibular 

junto a requerida, em fevereiro de 2016, contudo, não efetivou a matrícula. 

Relatou que, em março de 2016, foi surpreendida com a informação de 

que estaria matriculada no curso superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos. Na oportunidade solicitou o cancelamento da aludida 

matrícula em seu nome. Declarou que, embora não tenha efetivado a 

matrícula no aludido curso, tampouco frequentado as aulas, em meados do 

ano de 2019, passou a receber diversas cobranças da requerida, por 

ligações telefônicas, em razão de dois débitos, representados pelos títulos 

n. 0157738942 e n. 0157657969, ambos no valor de R$ 329,00 (trezentos 

e vinte e nove reais) cada, sempre sendo alertada de que seu nome 

estava inserido nos cadastros de inadimplentes. Relatou ter constatado a 

inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito e, com o propósito de ver-se livre da manutenção de da 

constrição, negociou a dívida perante a requerida e quitou-a, no valor de 

R$ 252,32 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos). 

Ante tais asserções, a parte autora requereu pela procedência da 

presente demanda, para o fim de declarar a inexistência de débito e 

condenar a requerida à repetição de indébito e à compensação por dano 

moral. A parte autora pugnou, ainda, pela concessão da assistência 

judiciária gratuita e pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC. Realizada a audiência de conciliação, não houve 

composição. A parte requerida apresentou contestação de mérito. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, refutando as alegações de 

mérito da parte requerida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

assistência judiciária gratuita A parte autora pugnou pela concessão da 

assistência judiciária gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

estabelece que: “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.” Ademais, o artigo 99, §3º, do aludido códex, 

institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de pobreza, na acepção 

jurídica da palavra, realizada por pessoa exclusivamente natural. 

Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado este requisito. E, quando se verificar a existência de fatos que 

possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve 

indeferir o pedido. Analisando a petição inicial os documentos que a 

instruem, verifica-se que a parte autora ostenta a qualificação de 

servidora pública e, nesses casos, em tese, poderia arcar com as custas 

processuais. Desta forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza 

não opera automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples 

declaração afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar 

com as custas processuais no momento. Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora se enquadra, ainda que 

temporariamente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, é necessário que sejam trazidos aos autos outros 

documentos que forem julgados pertinentes para análise do pedido. 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico constituído, para 

que, em 15 (quinze) dias, forneça outros elementos para melhor avaliação 

de eventual hipossuficiência. Poderá a autora apresentar: a) certidão do 

inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) 

certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em seu nome; c) certidão do órgão de trânsito 

que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão 

de existência ou inexistência de propriedade de semoventes. No mesmo 

prazo, deverá apresentar qualificação completa do seu eventual 

cônjuge/companheiro, trazendo aos autos elementos que indiquem a 

condição econômica dele, tudo para efeitos de se analisar a condição de 

econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de 

concessão da gratuidade dos serviços judiciários Condiciono a análise do 

pedido de gratuidade da justiça nos termos da fundamentação acima, sob 

risco de indeferimento do pedido de ofício. Porém, em razão de os efeitos, 

no Juizado Espacial, apenas serem analisado por ocasião de eventual 

recurso, o feito prosseguirá. Da inversão do ônus da prova A parte autora 

invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus 

consectários, especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista 

que a presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se 

faz a condução do feito em consonância com as regras consumeristas. 

Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se 

aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a 

relação retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da 

prova é "ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, 

mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou 

serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, 
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distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a 

autora alegou ter realizado exame de vestibular junto a requerida, em 

fevereiro de 2016, contudo, não efetivou a matrícula, mas teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida referente às 

mensalidades de curso pelo não se matriculou e, com o propósito de 

ver-se livre da manutenção de da constrição, negociou a dívida perante a 

requerida e quitou-a. Para demonstra a verossimilhança de suas 

alegações, a parte autora apresentou cópia do requerimento de 

cancelamento de matriculada datado em 31/03/2016, (Id. 26562629); 

comprovante de inscrição no vestibular, constando o resultado como 

“ausente” (Id.26563084); boleto de cobrança (Id. 26563086) e 

comprovante de pagamento do aludido boleto, (Id. 26563087). Dito isso, 

também se constata a patente hipossuficiência técnica da parte autora, 

pois sua alegação funda-se na inexistência de relação jurídica e, por 

tratar-se de fato negativo (que não mantém relação jurídica com a 

requerida), pode a requerida apresentar eventual contrato de adesão 

físico ou contrato via telefone ou, ainda, via internet, assim como fornecer 

os documentos de ingresso ao curso pelo qual a autora foi cobrada. Já 

para a parte autora, demonstra fato negativo é impossível, pois equivaleria 

a provar o “nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Portanto, ante 

à hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte 

autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas aqueles 

fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 dias para as partes 

especificarem as provas que ainda prendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se prova técnica, 

poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão observar os 

artigos 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000985-46.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ANA LUCIA DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral, 

proposta por Ana Lucia da Silva Araújo em face de Telefônica Brasil S.A. 

(Vivo). A parte autora aduziu, na petição inicial, não ter relação jurídica 

com a requerida, contudo, foi surpreendida com a informação de que 

consta a inserção de seu nome no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, por dívida que não contraiu, no valor de R$ 96,85 

(Contrato n. 0286626467). Ante tais asserções, a parte autora requereu 

pela procedência da presente demanda, para o fim de declarar a 

inexistência de débito e condenação da requerida à compensação por 

dano moral. A parte autora pugnou, ainda, pela concessão da assistência 

judiciária gratuita e pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC. Realizada a audiência de conciliação, não houve 

composição. A parte requerida, na contestação, arguiu as preliminares de 

inépcia da inicial por ausência por ausência de comprovante de endereço, 

inépcia da inicial por ausência de extrato de negativação, e falta de 

interesse de agir por ausência de pretensão resistida. No mérito, 

argumentou pela existência de relação jurídica com a requerente e, ao 

final, pugnou pela improcedência da demanda. A parte requerida 

apresentou impugnação à contestação, nada dizendo em relação às 

preliminares ou às teses de mérito da requerida, se limitando a reunir 

comentários à legislação consumerista e, ao final, pugnou pela 

procedência da demanda. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DAS 

PRELIMINARES Da inépcia da inicial – comprovante de endereço em nome 

da autora Não há que se falar de inépcia da inicial na medida em que a 

peça de ingresso se encontram presentes os elementos da ação, a saber: 

as partes, causa de pedir e o pedido. Com efeito, o patrono da parte 

autora discorreu claramente sobre os fatos. A causa de pedir guarda 

relação com os pedidos e houve a juntada de documentos indispensáveis 

a propositura da demanda como documentos pessoais da parte autora e 

procuração, preenchendo, assim, os requisitos do art. 319 e 320, ambos 

do Código de Processo Civil. A legislação processual civil exige que a 

parte apenas indique o endereço completo, mas não exige que apresente 

comprovante de tal endereço Portanto, rejeito a preliminar levantada. Da 

inépcia da inicial – ausência de documento indispensável Em relação a 

preliminar de inépcia da petição inicial, o requerido alegou que a parte 

autora não apresentou provas para demonstrar a verdade dos fatos e que 

é imprescindível para a propositura da ação a comprovação de que a 

negativação foi irregular. Não deve prosperar as alegações da parte 

requerida. Isso porque, a parte autora propôs a presente demanda na 

tentativa de demonstrar que é irregular a negativação que sofreu, tendo 

juntado prova de que a negativação existe e que foi feita pela parte 

requerida. A veracidade de suas alegações, dado a sua hipossuficiência 

para a produção de provas, deve ser auferida no decorrer do processo, 

com a colaboração da parte requerida, que é quem detém a maior 

possibilidade de produção de provas. Desse modo, não há que se falar em 

necessidade de demonstração inequívoca de irregularidade para que se 

prossiga ação, pois, para os hipossuficientes, é exigido prova mínima 

constitutiva de seu direito, e assim a parte autora fez. Portanto, rejeito a 

preliminar levantada. Da falta de interesse de agir – ausência de pretensão 

resistida Não prospera a presente preliminar arguida pela parte requerida 

em sua contestação, uma vez que, na espécie, o suplício ao Judiciário 

prescinde da anterior provocação da via administrativa para a resolução 

da lide, posto que a inexistência de esgotamento da instância extrajudicial 

não obstaculiza o exame meritório da matéria ora posta em Juízo, 

mormente quando formulada pretensão indenizatória decorrente de 

suposta falha na prestação de serviços comerciais. Isso porque o acesso 

ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia resolução pela via 

administrativa, sob risco de ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, de modo que a ninguém pode ser vedado o acesso ao 

judiciário. Assim, rejeito a preliminar levantada. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da 

inversão do ônus da prova A parte autora invocou a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a inversão 

do ônus da prova. Tendo em vista que a presente demanda versa sobre 

relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que ser 

dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora 

alegou não ter relação jurídica com a requerida, contudo, foi surpreendida 

com a informação de que consta a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não contraiu, no valor de R$ 96,85 

(Contrato n. 0286626467). Dito isso, constata-se a patente 

hipossuficiência técnica da parte autora, pois sua alegação funda-se na 

inexistência de relação jurídica e, por tratar-se de fato negativo (que não 

mantém relação jurídica com a requerida ou que a negativa é indevida), 

pode a requerida apresentar eventual contrato de adesão físico ou 
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contrato via telefone, assim como extrato detalhados acerca do uso do 

número telefônico pelo período cobrado. Já para a parte autora, demonstra 

fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o “nada” e o “nada”, 

fenomenicamente não existe. Portanto, ante a hipossuficiência técnica da 

parte autora, inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e atribuo à ré o ônus de provar a 

improcedência do direito da autora ou que mais entender cabível. 

Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, 

cabendo à parte adversa provar apenas aqueles fatos em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Em prosseguimento ao 

feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as 

provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de 

produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos 

serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as 

partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de 

preclusão. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos para 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000901-45.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MIRIAN TIAGO DA SILVA 

REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Aqui se tem ação de compensação por dano 

material e moral, proposta por Mirian Tiago da Silva em face de 

Ebazar.com.br LTDA e MarcadoPago.com Representações LTDA. A parte 

autora alegou, na petição inicial, ter realizado a compra de um aparelho 

celular no valor de R$ 1.399,00 no site da Ebazar.com.br LTDA (primeiro 

requerido), e efetuou o pagamento por intermédio do MercadoPago.com 

Representações LTDA (segundo requerido). Declarou que, embora tenha 

adimplido com o pagamento da compra, não recebeu o produto, tampouco 

houve o estorno do seu dinheiro. Relatou que tentou resolver o objeto da 

presente lide administrativamente, contudo, não obteve êxito. Ante tais 

asserções, a parte autora pugnou pela condenação solidária da requerida 

na obrigação de compensar pelo dano moral e material. A parte autora 

pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela inversão 

do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Realizada a 

audiência de conciliação, não houve composição. Os requeridos, na 

contestação, arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva, inépcia da 

inicial por ausência de documento essencial e ausência de pressuposto 

processual (litisconsórcio passivo). No mérito, pugnou pela improcedência 

da demanda. A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

refutando as matérias ventilas pelos requeridos (preliminares e mérito). É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DAS PRELIMINARES Da 

ilegitimidade passiva Os requeridos arguiram a preliminar de ilegitimidade 

passiva, sob o argumento que a compra em questão foi ofertada por 

terceiro (Juarez Eletro). No caso em tela, como a relação jurídica discutida 

é indubitavelmente regida pelas normas consumeristas e deve 

observância a norma contida no art. 14, do CDC que estabelece que Art. 

14, CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No caso dos autos, tem-se que o primeiro requerido presta serviços como 

plataforma de vendas online, admitindo que outros sites disponibilizem 

seus produtos ou serviços no seu domínio, ao passo que o segundo 

requerido funciona como plataforma de intermédio de pagamento entre o 

consumidor e o fornecedor. Indubitavelmente estamos diante da típica 

formação de cadeia de fornecimento, a ensejar a responsabilidade 

solidária e, por conseguinte, a legitimidade passiva de todos os 

requeridos. Portanto, rejeito preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelos requeridos. Do litisconsórcio passivo Como dito no tópico anterior, 

segundo a melhor doutrina, os integrantes da cadeia produtiva são 

solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte 

lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face de das duas 

ou apenas uma das empresas. No presente feito, a parte autora optou por 

demandar em face de Ebazar.com.br LTDA e MarcadoPago.com 

Representações LTDA, razão pela qual não há que se falar na 

necessidade de outro integrante da cadeia de consumo vir a figurar no 

polo passivo. Da inépcia da inicial por ausência de documento essencial 

Em relação a preliminar de inépcia da petição inicial, o requerido alegou 

que a parte autora não apresentou provas para demonstrar a verdade dos 

fatos e que é imprescindível para a propositura da ação a comprovação 

de da efetiva compra. No corpo da petição inicial, a parte autora 

apresentou imagens de troca de E-mails e conversas pelo SAC Online das 

requeridas, o que evidencia elementos mínimos da existência de relação 

jurídicas entre as partes. Demais disso, consta, ainda, imagem 

demonstrando que o pagamento foi aprovado pelo segundo requerido. A 

veracidade de suas alegações, dado a sua hipossuficiência para a 

produção de provas, deve ser auferida no decorrer do processo, com a 

colaboração das requeridas, que são quem detêm a maior possibilidade de 

produção de provas. Desse modo, não há que se falar em necessidade de 

demonstração inequívoca do pagamento da compra realizada para que se 

prossiga ação, pois, para os hipossuficientes, é exigido prova mínima 

constitutiva de seu direito, e assim a parte autora fez. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da inversão do ônus da prova A parte autora invocou a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a 

inversão do ônus da prova. Tendo em vista que a presente demanda 

versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito 

em consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que 

ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a autora alegou 

ter realizado, em 21/09/2019, a compra de um aparelho celular junto ao site 

do primeiro requerido, e realizado o pagamento por intermédio do segundo 

requerido, contudo, não recebeu o produto, tampouco o estorno de seu 

dinheiro. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, 

apresentou imagens de troca de E-mails com vendedor do produto que 

utilizou a plataforma de venda online do primeiro requerido. Também 

apresentou imagens da troca de mensagens pelo SAC Online das 

requeridas e imagem da aprovação do pagamento da compra. Ademais, 

constata-se a patente hipossuficiência técnica da parte autora, pois sua 

alegação funda-se na assertiva que adquiriu determinado produto, mas 

não lhe foi entregue conforme pactuado. Assim, para a parte autora, 

demonstrar fato negativo (que não usou recebeu o produto) é impossível, 

pois equivaleria a provar o “nada” e o “nada”, fenomenicamente não 

existe. Desse modo, poderá a parte requeridas demonstrarem causa 

capaz de afastar o nexo de causalidade. Portanto, ante à hipossuficiência 

técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e atribuo à ré o ônus de 

provar a improcedência do direito da autora ou que mais entender cabível. 

Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, 

cabendo à parte adversa provar apenas aqueles fatos em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor peculiaridades da causa 
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relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, § 1º, do CPC. Em prosseguimento ao 

feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as 

provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de 

produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos 

serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as 

partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de 

preclusão. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos para 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000982-91.2019.8.11.0052. REQUERENTE: NELCY CEBALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com compensação por dano moral, proposta por Nelcy 

Cebalho em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo). A parte autora aduziu, 

na petição inicial, não ter relação jurídica com a requerida, contudo, foi 

surpreendida com a informação de que consta a inserção de seu nome no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não 

contraiu, no valor de R$ 104,97 (Contrato n. 0354699910). Ante tais 

asserções, a parte autora requereu pela procedência da presente 

demanda, para o fim de declarar a inexistência de débito e condenação da 

requerida à compensação por dano moral. A parte autora pugnou, ainda, 

pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela inversão do ônus 

da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Realizada a audiência 

de conciliação, não houve compensação. A parte requerida, na 

contestação, arguiu as preliminares de inépcia da inicial por ausência por 

ausência de procuração válida, falta de interesse de agir por ausência de 

pretensão resistida e impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita. 

No mérito, argumentou pela existência de relação jurídica com a 

requerente e, ao final, pugnou pela improcedência da demanda. A parte 

requerida apresentou impugnação à contestação, nada dizendo em 

relação às preliminares ou às teses de mérito da requerida, se limitando a 

reunir comentários à legislação consumerista e, ao final, pugnou pela 

procedência da demanda. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DAS 

PRELIMINARES Da inépcia da inicial – procuração válida A parte autora 

arguiu a inépcia da inicial por ausência de procuração válida, porquanto a 

parte autora seja analfabeta e o instrumento procuratório carece da 

assinatura de ao menos duas testemunhas. Tem razão a parte ré, pois, em 

regra, a procuração outorgada por pessoas que não sabem assinar 

devem ser outorgadas por instrumento público ou por alguém a seu rogo. 

No caso destes autos, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora 

regularize a representação processual, quando poderá, a seu melhor 

juízo, comparecer na sede deste Juízo e ratificar a procuração, 

apresentando seus documentos pessoais ou apresentar nos autos 

procuração por instrumento público, tudo nos termos dos artigos 215, §2º, 

combinado como 654, ambos do Código Civil. Risco: extinção do processo. 

Portanto, rejeito a preliminar levantada. Da falta de interesse de agir – 

ausência de pretensão resistida Não prospera a presente preliminar 

arguida pela parte requerida em sua contestação, uma vez que, na 

espécie, o suplício ao Judiciário prescinde da anterior provocação da via 

administrativa para a resolução da lide, posto que a inexistência de 

esgotamento da instância extrajudicial não obstaculiza o exame meritório 

da matéria ora posta em Juízo, mormente quando formulada pretensão 

indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços 

comerciais. Isso porque o acesso ao Poder Judiciário não pode ser 

condicionado à prévia resolução pela via administrativa, sob risco de 

ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a ninguém pode 

ser vedado o acesso ao judiciário. Assim, rejeito a preliminar levantada. Da 

impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita Não assiste razão 

ao impugnante. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: “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.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á 

verdadeira a alegação de pobreza, na acepção jurídica da palavra, 

realizada por pessoa exclusivamente natural. Assim, é direito tanto da 

pessoa natural como da pessoa jurídica a gratuidade judicial, sendo que a 

declaração feita por pessoa natural, na inicial ou na contestação, 

presume-se como verdadeira. Já a da pessoa jurídica, tal alegação deve 

ser comprovada pela própria alegante. Quanto à alegação da pessoa 

natural, sendo ela presumida como verdadeira é dever da parte 

impugnante comprovar que a mesma possui as condições financeiras de 

arcar com as custas do processo e eventuais condenações em 

honorários advocatícios. A simples alegação de que a impugnada não 

comprovou a insuficiência de recursos não justifica a presente 

impugnação, carecendo de elementos probatórios capazes de confrontar 

a declaração de hipossuficiência econômica feita pela parte autora. 

Demais disso, a presente demanda tramita sob o rito da Lei n. 9.099/95, de 

forma que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas e taxas ou despesas, nos termos do 

art. 54 da aludida lei. Assim, em razão de os efeitos da assistência 

judiciária gratuita, no Juizado Espacial, apenas serem analisado por 

ocasião de eventual recurso, não há prejuízo no prosseguimento do feito. 

Portanto, rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada 

pela parte requerida. Da assistência judiciária gratuita Considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora, declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da inversão do ônus da prova 

A parte autora invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

seus consectários, especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em 

vista que a presente demanda versa sobre relação de consumo, 

impositiva se faz a condução do feito em consonância com as regras 

consumeristas. Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do 

caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois a relação retratada nos autos não é daquelas em que se 

aplicam os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde a 

inversão do ônus da prova é "ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 

e 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do 

produto ou serviço, mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício 

do produto ou serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do 

juiz, distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos 

que a parte autora alegou não ter relação jurídica com a requerida, 

contudo, foi surpreendida com a informação de que consta a inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu, 

no valor de R$ 104,97 (Contrato n. 0354699910). Dito isso, constata-se a 

patente hipossuficiência técnica da parte autora, pois sua alegação 

funda-se na inexistência de relação jurídica e, por tratar-se de fato 

negativo (que não mantém relação jurídica com a requerida ou que a 

negativa é indevida), pode a requerida apresentar eventual contrato de 

adesão físico ou contrato via telefone, assim como extrato detalhados 

acerca do uso do número telefônico pelo período cobrado. Já para a parte 

autora, demonstra fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o 

“nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Portanto, ante a 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte 

autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas aqueles 

fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em 

caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 
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esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos para julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Marcos André da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000850-34.2019.8.11.0052. REQUERENTE: RONILDA JACINTO DE MELO, 

ALMIR JOSE DE SOUZA REQUERIDO: NEON PAGAMENTOS S.A., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Aqui se tem ação de repetição de indébito cumulada 

com compensação por dano moral, proposta por Ronilda Jacinto de Melo e 

Almir José de Souza em face de Neon Pagamentos S.A. e Tam Linhas 

Aéreas S.A. Os autores alegaram, na petição inicial, terem visualizado um 

link no “Facebook” onde constava uma promoção de passagens aéreas. 

Ao clicarem no aludido link, foram direcionados para uma conversa via 

aplicativo de comunicação (“WhatsApp”), com logotipo identificador da 

empresa Tam Linhas Aéreas S.A. (segunda requerida), intitulado Central 

de Venda da Latam. Relataram ter aderido à proposta de passagens 

aéreas oferecidas e efetuado o pagamento via boleto bancário no valor 

total de R$ 1.110,00. Aduziram que os aludidos boletos bancários 

possuíam sinais de identificação como sendo da empresa aérea Latam. Os 

autores narraram que, ao tentarem fazer o embarque no aeroporto, 

descobriram que não constava o pagamento de suas reservas, razão pela 

qual tiveram de comprovar novas passagens aéreas no valor de R$ 

939,56 cada. Argumentaram que, posteriormente, descobriram que os 

boletos eram falsos e foram emitidos pelo Banco Votorantim, como 

beneficiário a Neon Pagamentos S.A. (primeiro requerido) e tendo como 

pagador/sacador/avalista terceiros. Ante tais asserções, a parte autora 

pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento em dobro do valor 

despendido na compra das novas passagens aéreas e a fixação de 

quantum a título de compensação por dano moral, sob o argumento que 

houve falha dos serviços prestadas, porquanto os estelionatários, sem 

nenhuma dificuldade, conseguiram emitir um boleto com a logomarca da 

Tam Linhas Aéreas S.A., e a Neon Pagamentos S.A. por ser o meio pelo 

qual aqueles receberam o montante. A parte autora pugnou, ainda, pela 

concessão da assistência judiciária gratuita e pela inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Realizada a audiência de 

conciliação, não houve composição. O primeiro requerido, Neon 

Pagamentos S.A. arguiu, em sua contestação, a necessidade de 

intervenção de terceiros (supostos estelionatários) e, não sendo admitido 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito. No mérito, requereu a improcedência 

da demanda, porquanto não configurada a sua má-fé. A segunda 

requerida, Tam Linhas Aéreas S.A, arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda, ante a culpa 

de terceiros. A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

refutando as matérias ventiladas pelas partes requeridas (preliminares e 

mérito). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINARES Da 

ilegitimidade passiva As requeridas alegaram ilegitimidade passiva. Em 

relação à alegação de ilegitimidade passiva da instituição bancária, sob o 

argumento que é tão somente o emissor de boletos, ano sendo 

responsável por qualquer prejuízo eventualmente ocasionado aos autores 

pela suposta fraude, e que terceiros devem figurar no polo passivo da 

presente demanda, não deve prosperar. O Superior Tribunal de Justiça 

sedimentou o entendimento de que as instituições financeiras respondem 

por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, por meio da Súmula 

n. 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias.” Desse modo, tem-se que a 

instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da 

presente demanda, tendo em vista que pode vir a ser constatada a sua 

responsabilidade objetiva sobre os fatos praticados por terceiros que 

causem prejuízo ao consumidor nas relações bancárias, por força da 

Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça. Afasto, portanto, a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela Neon Pagamentos S.A. Em relação à 

arguição de ilegitimidade passiva da empresa aérea, merece destacar que, 

se a parte autora está alegando um dano, apenas aqueles que são 

potencialmente os causadores do dano é que podem figurar no polo 

passivo. No presente caso, a parte requerente alegou ter adquirido 

passagens aéreas de quem se dizer ser representante da Tam Linhas 

Aéreas S.A, ora requerida, com elementos visuais que indicavam se tratar 

da aludida empresa de aviação. Portanto, não se pode, a princípio, excluir 

a empresa de aviação do polo passivo, sendo que qualquer decisão 

poderá afetar-lhe, independentemente de vir a ser constatada a 

responsabilidade objetiva ou não. Da assistência judiciária gratuita 

Considerando a condição econômico-financeira dos autores, declarada na 

petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da inversão do ônus da 

prova A parte autora invocou a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e seus consectários, especialmente a inversão do ônus da 

prova. Tendo em vista que a presente demanda versa sobre relação de 

consumo, impositiva se faz a condução do feito em consonância com as 

regras consumeristas. Nesses termos, há que ser dito que, para o 

desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos autos não é daquelas 

em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". Não se deve aplicar os 

artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata 

de fato do produto ou serviço, mas sim de relação jurídica apontada como 

tendo vício do produto ou serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve-se, antes da 

sentença, por ato do juiz, distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, 

extrai-se dos autos que a parte autora alegou ter adquirido passagens 

aéreas de quem se dizer ser representante da Tam Linhas Aéreas S.A, 

ora requerida, com elementos visuais que indicavam se tratar da aludida 

empresa de aviação. Relatou, também, que procedeu o pagamento das 

aludidas passagens aéreas por meio de boleto bancário emitido pela 

segunda requerida, Neon Pagamentos S.A. Todavia, no momento do 

embarque, constatou tratar-se de uma suposta fraude de estelionatários. 

Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a parte autora 

apresentou comprovante de compra de passagens aéreas com o logo da 

empresa de aviação, ora requerida, bem como correspondente 

voucher/e-ticket, (Id. 25790864 e Id. 25790861), assim como supostos 

E-mails de confirmação de compra e reserva das passagens aéreas (Id. 

25790436). Também apresentou os boletos bancários em questão e os 

respectivos comprovantes de pagamento. Dito isso, também se constata a 

patente hipossuficiência técnica da parte autora em razão de não dominar 

e não poder se proteger desse tipo de fraude. Portanto, ante a 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte 

autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas aqueles 

fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em 

caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos para julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Marcos André da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000883-24.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE NATALINO FERREIRA 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO 

BRADESCO Aqui se tem ação de compensação por dano moral, proposta 

por José Natalino Ferreira em face de B2w Companhia Digital e Banco 

Bradesco S.A. A parte autora alegou, na petição inicial, ter realizado os 

procedimentos de compra de um eletrodoméstico junto ao sítio eletrônico 

da primeira requerida, a ser pago mediante boleto bancário. Declarou que 

se dirigiu até uma instituição bancária para proceder com o pagamento do 

aludido boleto, ocasião na qual foi informado que o boleto em questão era 

objeto de fraude. Relatou que, por ter exposto seus dados pessoais, e 

temendo por eventuais outras fraudes em seu nome, contatou a primeira 

requerida para informar o ocorrido e solicitar providências de segurança. 

Ante tais asserções, a parte autora requereu a procedência da demanda, 

com o fim de condenar as requeridas à compensação por dano moral, A 

parte autora pugnou, ainda, pela concessão da assistência judiciária 

gratuita e pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. Realizada a audiência de conciliação, não houve composição. A 

primeira requerida, B2w Companhia Digital, arguiu a preliminar de fraude 

de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade, seja por culpa de 

terceiro, seja pela culpa do consumidor. No mérito, sustentou a ausência 

de prova do autor, descabimento da restituição pretendida e ausência dos 

elementos que configuram a responsabilidade objeto apta a caracterizar a 

compensação por dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência da 

demanda. O segundo requerido, Banco Bradesco S.A., arguiu a preliminar 

de ilegitimidade passiva, porquanto tenha apenas cumprido seu serviço 

bancário não podendo ser responsabilidade por ato de terceiro. No mérito, 

requereu a improcedência da demanda. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, refutando as matérias de mérito ventiladas 

pelas requeridas. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Alteração do 

polo passivo A primeira requerida, B2W – Companhia Global do Varejo 

(Americanas.com), pugnou pela retificação do polo passivo para que 

passe a constar a atual denominação social da empresa prevista no 

estatuto social. A parte autora não impugnou o pedido. De proêmio, defiro 

o pedido da primeira requerida, em relação à retificação do polo passivo, 

de modo que determino que altere B2W – Companhia Global do Varejo 

para B2w Companhia Digital. DAS PRELIMINARES Fraude de terceiro A 

presente preliminar arguida pela requerida B2w Companhia Digital se 

confunde com o mérito, razão pela qual será apreciada no momento do 

julgamento da demanda. Da ilegitimidade passiva – instituição bancária Em 

relação à alegação de ilegitimidade passiva da instituição bancária, sob o 

argumento que tão somente prestou seus serviços bancários (emissora 

de boletos), não sendo responsável por qualquer prejuízo eventualmente 

ocasionado ao autor pela suposta fraude de terceiros, não deve 

prosperar. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de 

que as instituições financeiras responder por fraudes praticadas no 

âmbito de suas atividades, por meio da Súmula n. 479: “As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias.” Desse modo, tem-se que a instituição bancária 

possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, 

tendo em vista que pode vir a ser constatada a sua responsabilidade 

objetiva sobre os fatos praticados por terceiros que causem prejuízo ao 

consumidor nas relações bancárias, por força da Súmula 479, do Superior 

Tribunal de Justiça. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelo Banco Bradesco S.A. Da assistência judiciária gratuita A 

parte autora pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita. O 

artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: “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.”. Ademais, o artigo 99, 

§3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Compulsando a petição inicial e os 

documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora ostenta a 

qualificação de gerente dos Correios e, nesses casos, em tese, poderia 

arcar com as custas processuais. Desta forma, pode-se afirmar que a 

presunção de pobreza não opera automaticamente, neste caso ora 

analisado, com a simples declaração afirmada pelo autor, de que não 

possui condições de arcar com as custas processuais no momento. Ante 

o exposto, não havendo demonstração com precisão que a parte autora 

se enquadra, ainda que temporariamente, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, é necessário que sejam trazidos 

aos autos outros documentos que forem julgados pertinentes para análise 

do pedido. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico 

constituído, para que, em 15 (quinze) dias, forneça outros elementos para 

melhor avaliação de eventual hipossuficiência. Poderá o autor apresentar: 

a) certidão do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em seu nome; c) certidão do órgão de trânsito 

que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão 

de existência ou inexistência de propriedade de semoventes. No mesmo 

prazo, deverá apresentar qualificação completa do seu eventual 

cônjuge/companheiro, trazendo aos autos elementos que indiquem a 

condição econômica dele, tudo para efeitos de se analisar a condição de 

econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de 

concessão da gratuidade dos serviços judiciários Condiciono a análise do 

pedido de gratuidade da justiça nos termos da fundamentação acima, sob 

risco de indeferimento do pedido de ofício. Porém, em razão de os efeitos, 

no Juizado Espacial, apenas serem analisado por ocasião de eventual 

recurso, o feito prosseguirá. Da inversão do ônus da prova A parte autora 

invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus 

consectários, especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista 

que a presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se 

faz a condução do feito em consonância com as regras consumeristas. 

Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se 

aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a 

relação retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da 

prova é "ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, 

mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou 

serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, 

distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a 

parte autora alegou ter adquirido passagens aéreas de quem se dizer ser 

representante da Tam Linhas Aéreas S.A, ora requerida, com elementos 

visuais que indicavam se tratar da aludida empresa de aviação. Relatou, 

também, que procedeu o pagamento das aludidas passagens aéreas por 

meio de boleto bancário emitido pela segunda requerida, Neon Pagamentos 

S.A. Todavia, no momento do embarque, constatou tratar-se de uma 

suposta fraude de estelionatários. Para demonstrar a verossimilhança de 

suas alegações, a parte autora apresentou comprovante de compra de 

passagens aéreas com o logo da empresa de aviação, ora requerida, bem 

como correspondente voucher/e-ticket, (Id. 25790864 e Id. 25790861), 

assim como supostos E-mails de confirmação de compra e reserva das 

passagens aéreas (Id. 25790436). Também apresentou os boletos 

bancários em questão e os respectivos comprovantes de pagamento. Dito 

isso, também se constata a patente hipossuficiência técnica da parte 

autora em razão de não dominar e não poder se proteger desse tipo de 

fraude. Portanto, ante a hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o 

ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, e atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito 
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da autora ou que mais entender cabível. Ressalte-se que tal inversão não 

exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de 

seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar 

apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo 

consumidor peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 

373, § 1º do CPC. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do 

feito. Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão 

ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos para julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000842-57.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA MENDONÇA DE SOUZA E SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000842-57.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARILEA DA SILVA OLIVEIRA 

RECONVINDO: VALQUIRIA MENDONÇA DE SOUZA E SILVA Aqui se tem 

ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano moral, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Mariléia da Silva Oliveira 

em face de Valqueria Mendonça de Souza da Silva. A parte autora alegou, 

na petição inicial, ter sido proprietária de um veículo automotor VW Gol 

1000, ano 1993/1994, até fevereiro de 2008, quando então efetuou a 

venda do aludido veículo a José Carlos. Sustentou ter assinado um recibo 

autorizando José Carlos a fazer a transferência do aludido veículo perante 

o DETRAN-MT. No entanto, depois de se passar algum tempo, o comprador 

não teria efetuado a transferência e também não pagou os débitos do 

veículo. Sustentou, ainda, que o comprado transferiu a posse do veículo 

para a Garagem do Sirino, que por sua vez efetuou a venda do veículo, 

mediante financiamento, para a requerida, Valqueria Mendonça de Souza 

e Silva. Aduziu que a requerida também não efetuou a transferência da 

propriedade do veículo. Relatou que, em razão das pendências tributárias 

sobre o veículo após a venda, teve seu nome inscrito na dívida ativa. 

Antes tais asserções, a parte autora pugnou pela concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, para o fim suspender a exigibilidade dos 

débitos tributários registrados em seu nome, referentes ao veículo em 

questão, bem como seja determino à requerida a proceder com a 

transferência da propriedade veicular. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Da tutela antecipada de urgência Os requisitos para a concessão 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, o artigo 300, §3º, do 

Código de Processo Civil, estabelece que não será concedida antecipação 

de tutela quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

concessiva da tutela antecipada. É o caso dos autos. O material probatório 

jungido aos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente e 

adequado, ao menos nesta análise de cognição sumária, para a 

concessão da liminar vindicada. Isso porque, a parte autora não 

apresentou qualquer documento que conste que seu nome foi protestado, 

tendo se limitado à narrativa de tal circunstância na inicial. Demais disso, a 

parte autor alegou, na petição inicial, que a requerida mantém a posse do 

veículo. No entanto, apresentou cópia de Boletim de Ocorrência pelo qual a 

requerida noticia, em 16/08/2017, o furto do veículo em questão no ano de 

2010, (Id. 25639300), o que carece ser explicado nos autos. Assim, não 

se verifica, nessa fase de cognição sumária, os requisitos contidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do 

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

disso, ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. Em prosseguimento ao feito, designo audiência de 

conciliação, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, em 

data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Cite-se a 

parte requerida a respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95. Intimem-se as partes para comparecerem à 

audiência designada. Consigne-se que, em não havendo conciliação, a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias após a 

realização da audiência, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grasso). O para impugnação à 

contestação e os documentos nela acostado é de 5 (cinco) dias, a partir 

do término do prazo para apresentação da defesa, nos termos do 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Consigno que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso”, nos termos dos Enunciados n. 38 e 13 do 

FONAJE, este com nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. 

Atente-se que, na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes, nos termos do artigo 911 da CNGC–Judicial. Em atenção aos 

termos do artigo 917 e ss. da CNGC - Judicial, a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de forma eletrônica. Nos locais atendidos e não se tratando da 

hipótese suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em MÃO PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á 

feita na data da entrega da carta no endereço, conforme artigo 909 da 

CNGC–Judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-84.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000782-84.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARGARIDA DE OLIVEIRA 

CUNHA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Aqui se tem ação 

declaratório de inexistência de débito com pedido de dano material e moral 

c/c com pedido de tutela de urgência, proposta por Margarida de Oliveira 

Cunha em desfavor de Sabemi Seguradora S/A. A presente demanda 

versa sobre relação de consumo com inversão do ônus da prova deferido 

por este Juízo, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Realizada a 

audiência de conciliação, não houve composição. A parte requerida, na 

contestação, arguiu a preliminar de complexidade da causa e consequente 

inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível, sob a 

justificativa de haver a necessidade de prova técnica para analisar a 

regularidade do áudio da gravação de contratação, tendo em vista a 

negativa da parte autora de ter realizado a contratação. No mérito, 

requereu a improcedência da demanda. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, refutando as alegações da parte requerida 

(preliminar e mérito). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

PRELIMINAR Da incompetência do Juizado Especial Cível – prova técnica A 

parte requerida arguiu a preliminar de incompetência dos juizados 

especiais por inadmissibilidade do procedimento, ante a necessidade de 

prova técnica com o intuito de analisar a regularidade do áudio de 

contratação apresentado com a contestação. Quando o artigo 3º, da Lei n. 

9.099/95, fala em complexidade da causa, ele não vincula tal conceito à 
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produção de prova técnica. Nota-se, também, que no aludido artigo não há 

menção à realização de perícia para que se configure a complexidade de 

uma causa. Além disso, o art. 35, da Lei 9.099/95, permite que o juiz, 

quando a prova do fato exigir, inquirir técnicos de sua confiança, permitida 

às partes a apresentação de parecer técnico. Como senão bastasse, 

corrobora esse entendimento a admissibilidade de perícia informal no 

âmbito dos juizados, como elucida o Enunciado n. 12, do FONAJE: “A 

perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da Lei 9.099/1995.” 

Logo, por si só, a exigência de produção de prova técnica, seja ela qual 

for, não retira a competência dos Juizados Especiais, devendo a 

complexidade ser examinada caso a caso. Assim, rejeito a preliminar 

levantada. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 dias para as 

partes especificarem as provas que ainda prendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se prova 

técnica, poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o 

risco de preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão 

observar os artigos 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Se 

a pretensão for o depoimento pessoal, deverão observar os artigos 385 e 

seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que 

eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância 

tácita das partes com o julgamento antecipado da lide. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-94.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000221-94.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO BATISTA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Aqui se tem ação reclamação cível com 

pedido de compensação por dano moral, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Cláudio Roberto Batista em face de Tim Celular S.A. A 

presente demanda versa sobre relação de consumo com inversão do 

ônus da prova deferido por este Juízo, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 

8.078/90. Audiência de conciliação inexistosa. Em contestação, a parte 

requerida não arguiu preliminares. Instadas a se manifestarem acerca da 

pretensão em produzir provas, a parte requerida pugnou pelo depoimento 

pessoal do autor, ao passo que requerente não se opôs ao pedido. É o 

relatório. Fundamento e decido. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro 

o pedido da parte requerida que consiste no depoimento do autor. Designo 

audiência de instrução e julgamento para 14 de maio de 2020, às 13h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Rio Branco-MT, que terá por finalidade colher o 

depoimento pessoal do autor. Intime-se pessoalmente o autor para 

comparecer à audiência, advertindo-o que se presumirão confessados os 

fatos contra ele alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se 

recuse a depor, nos termos do art. 385, §1º, do CPC. Intime-se a parte 

requerida, via DJe ou meio eletrônico. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-95.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000165-95.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: JOSE VALERIO NETO 

EXECUTADO: OI S/A Aqui se tem cumprimento de sentença proposto por 

José Valerio Neto em desfavor de Oi S/A. Intimado para pagar o débito, o 

requerido juntou aos autos comprovantes de pagamento, requerendo o 

arquivamento dos autos. Intime-se a parte autora, para manifestar quanto 

aos valores supostamente pagos às ID 28269516 e 28269517. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSIMAR ANGOLA (REQUERENTE)

ELIANE FERREIRA DE MORAIS ANGOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000877-17.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOAO ROSIMAR ANGOLA, 

ELIANE FERREIRA DE MORAIS ANGOLA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Relatório Aqui se tem ação de indenização por danos morais 

proposta por João Rosimar Angola e Eliane Ferreira de Morais Angola em 

desfavor de Banco Itaú S/A, e outros. Os autores e entabularam acordo 

com os requeridos Banco Itaú Unibanco S/A e Tam Linhas Aéreas S/A. 

Concordou que o requerido Banco Itaú Unibanco S/A, pagará o valor de 

R$3.000,00(três mil reais), a ser depositado em conta corrente do 

advogado dos autores. Estabeleceram que cada parte arcará com os 

honorários de seu respectivo patrono. Acordaram que o requerido Tam 

Linhas Aéreas S/A, pagará aos autores o valor total de R$4.000,00 

(quatro mil reais), sendo R$2.000,00 para cada autor, a ser depositado 

judicialmente. É o relatório. Fundamento e Decido. Não havendo óbice 

quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que é caso de 

deferimento do pedido. Sendo assim, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, resolvo o mérito do 

presente processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Consta, quanto ao requerido Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento de associados do Noroeste de Mato 

Grosso e Acre Sicredi Noroeste MT e Acre, que os autos prosseguiriam, 

porém há manifestação do autor requerendo a extinção do processo em 

razão de os autos tratarem de obrigação solidária. Sendo assim, intime-se 

a parte autora para que esclareça se os autos deverão continuar quanto 

ao último requerido. Marcos André da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000406-98.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOSIVAL ROMAO DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral, 

proposta por Josival Romão da Silva em face de Omni Financeira S.A. A 

parte autora aduziu, na petição inicial, não ter relação jurídica com a 

requerida, contudo, foi surpreendida com a informação de que consta a 

inserção de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por dívida que não contraiu, no valor de R$ 2.436,34. Ante tais 

asserções, a parte autora requereu a procedência da presente demanda, 

para o fim de declarar a inexistência de débito e condenação da requerida 

à compensação por dano moral. A parte autora pugnou, ainda, pela 

concessão da assistência judiciária gratuita e pela inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Realizada a audiência de 

conciliação, não houve compensação. A parte requerida, na contestação, 

arguiu a preliminar de complexidade da causa, sob a justificativa de haver 

a necessidade de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade 

ou não da assinatura do contrato. No mérito, argumentou pela existência 

de relação jurídica com a requerente e, ao final, pugnou pela 

improcedência da demanda. A parte requerida apresentou impugnação à 

contestação, nada dizendo em relação às preliminares ou às teses de 

mérito da requerida, se limitando a reunir comentários à legislação 

consumerista e, ao final, pugnou pela procedência da demanda. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DAS PRELIMINARES Da 

incompetência do Juizado Especial Cível – prova pericial grafotécnica A 

parte requerida arguiu a preliminar de incompetência dos juizados 

especiais por inadmissibilidade do procedimento, ante a necessidade de 

prova pericial grafotécnica, com o objetivo de apurar a autenticidade ou 

não da assinatura do contrato objeto destes autos. Quando o artigo 3º, da 

Lei n. 9.099/95, fala em complexidade da causa, ele traz conceito objetivo, 

e esse, por sua vez, é atinente as ocasiões descritas nos incisos do 

referido artigo. Vejamos: Art. 3º, Lei n. 9.099/95. O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I as causas cujo valor 

não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II as enumeradas no art. 

275, inciso II, do Código de Processo Civil; III a ação de despejo para uso 

próprio; IV as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. Nota-se que não há menção a 

realização de perícia para que se configure a complexidade de uma 

causa, além do mais, o art. 35 da referida lei, permite que o juiz, quando a 

prova do fato exigir, inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes 

a apresentação de parecer técnico. Logo, não se pode reconhecer que a 

mera exigência de perícia resulta na maior complexidade de que fala o 

artigo citado. Portanto, rejeito a preliminar levantada. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da inversão do ônus da prova A parte autora invocou a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a 

inversão do ônus da prova. Tendo em vista que a presente demanda 

versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito 

em consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que 

ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora 

alegou não ter relação jurídica com a requerida, contudo, foi surpreendida 

com a informação de que consta a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não contraiu, no valor de R$ 2.436,34. 

Para tanto, a parte autora apresentou extrato que demonstra a inscrição 

de seu nome no banco de dado dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao Contrato n. 101630007931015 (data do débito: 03/02/2016). 

Demais disso, constata-se a patente hipossuficiência técnica da parte 

autora, pois sua alegação funda-se na inexistência de relação jurídica e, 

por tratar-se de fato negativo (que não mantém relação jurídica com a 

requerida e/ou que a negativa é indevida), pode a requerida apresentar 

eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone, assim como 

demonstrar a origem do débito cobrado. Já para a parte autora, demonstra 

fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o “nada” e o “nada”, 

fenomenicamente não existe. Portanto, ante a hipossuficiência técnica da 

parte autora, inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e atribuo à ré o ônus de provar a 

improcedência do direito da autora ou que mais entender cabível. 

Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, 

cabendo à parte adversa provar apenas aqueles fatos em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Em prosseguimento ao 

feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as 

provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de 

produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos 

serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as 

partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de 

preclusão. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos para 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000549-87.2019.8.11.0052. REQUERENTE: OIRISMAR BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Aqui se tem 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação 

por dano moral, proposta por Oirismar Barbosa da Silva em face de Banco 

IBI Banco Múltiplo S.A. A parte autora aduziu, na petição inicial, não ter 

relação jurídica com a requerida, contudo, foi surpreendida com a 

informação de que consta a inserção de seu nome no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu, no valor 

de R$ 70,33 (Contrato n. 1001204212220000). Ante tais asserções, a 

parte autora requereu pela procedência da presente demanda, para o fim 

de declarar a inexistência de débito e condenação da requerida à 

compensação por dano moral. A parte autora pugnou, ainda, pela 

concessão da assistência judiciária gratuita e pela inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Realizada a audiência de 

conciliação, não houve compensação. A parte requerida, na contestação, 

arguiu a prescrição como prejudicial de mérito e as preliminares de falta de 

interesse de agir por ausência de pretensão resistida, inadmissibilidade do 

procedimento do Juizado Especial Cível, sob a justificativa de haver a 

necessidade de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade ou 

não da assinatura do contrato, e inépcia da inicial por ausência de extrato 

de negativação. No mérito, argumentou pela existência de relação jurídica 

com a requerente e, ao final, pugnou pela improcedência da demanda. A 

parte requerida apresentou impugnação à contestação, nada dizendo em 

relação às preliminares ou às teses de mérito da requerida, se limitando a 

reunir comentários à legislação consumerista e, ao final, pugnou pela 

procedência da demanda. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

PREJUDICIAL DE MÉRITO/DAS PRELIMINARES Da prescrição Inicialmente, 

destaca-se que a relação jurídica dos autos é regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) e não pelo Código Civil como suscitado pela 

requerida, por tratar-se de relação de consumo, pois a parte autora alegou 

dano moral decorrente da inscrição de seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu, porquanto, supostamente, não 
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mantém relação jurídica com a requerida. Sendo assim, a parte autora 

busca o reconhecimento judicial de inexistência de relação jurídica com a 

requerida e, consequentemente, a compensação por dano moral 

decorrente dos prejuízos causados. Desse modo, tratando-se de 

pretensão deduzida por consumidor em face do fornecedor de serviços 

ou produtos, com pedidos relativos à declaração de nulidade de contrato 

em decorrência da prestação de um serviço não contratado e indenização 

por danos morais, não se aplicam os prazos prescricionais previstos no 

Código Civil, haja vista a configuração de relação de consumo, nem 

mesmo os prazos decadenciais estabelecidos para os casos de vícios do 

serviço (art. 26, do CDC). Em casos tais, a questão deve ser analisada à 

luz do prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado no art. 27, do CDC. 

Este dispositivo é claro em trazer o prazo prescricional de 5(cinco) anos 

para a reparação dos danos causados pelo fato do serviço, prazo que se 

inicia a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. No presente feito, 

verifica-se que a parte autora teve seu nome inscrito no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito em 20/01/2015, referente ao Contrato 

n. 1001204212220000, supostamente mantido com a parte requerida. 

Depreende-se, ainda, que a constrição do crédito da parte autora se 

manteve até 21/05/2019, conforme extrato Serasa Experian que instrui a 

petição inicial. Desse modo, constata-se que a parte autora suportava os 

supostos danos pela inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ainda 

em 21/05/2019. Logo, não há que se falar em prescrição, porquanto não 

decorreu o prazo quinquenal. Lado outro, ainda que não se considerasse 

a continuidade dos danos suportados pela parte autora, mas sim a data da 

inscrição (20/01/2015), observa-se, também, que não há a incidência da 

prescrição, pois não daquela data a data do ajuizamento (17/07/2019), não 

decorreu o prazo de 5 anos. Portanto, rejeito a arguição de prescrição da 

pretensão da parte autora. Da falta de interesse de agir – ausência de 

pretensão resistida Não prospera a presente preliminar arguida pela parte 

requerida em sua contestação, uma vez que, na espécie, o suplício ao 

Judiciário prescinde da anterior provocação da via administrativa para a 

resolução da lide, posto que a inexistência de esgotamento da instância 

extrajudicial não obstaculiza o exame meritório da matéria ora posta em 

Juízo, mormente quando formulada pretensão indenizatória decorrente de 

suposta falha na prestação de serviços comerciais. Isso porque o acesso 

ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia resolução pela via 

administrativa, sob risco de ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, de modo que a ninguém pode ser vedado o acesso ao 

judiciário. Assim, rejeito a preliminar levantada. Da incompetência do 

Juizado Especial Cível – prova pericial grafotécnica A parte requerida 

arguiu, na verdade, a preliminar de incompetência dos juizados especiais 

por inadmissibilidade do procedimento, ante a necessidade de prova 

pericial grafotécnica, com o objetivo de apurar a autenticidade ou não da 

assinatura do contrato objeto destes autos. Quando o artigo 3º, da Lei n. 

9.099/95, fala em complexidade da causa, ele traz conceito objetivo, e 

esse, por sua vez, é atinente as ocasiões descritas nos incisos do 

referido artigo. Vejamos: Art. 3º, Lei n. 9.099/95. O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I as causas cujo valor 

não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II as enumeradas no art. 

275, inciso II, do Código de Processo Civil; III a ação de despejo para uso 

próprio; IV as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. Nota-se que não há menção a 

realização de perícia para que se configure a complexidade de uma 

causa, além do mais, o art. 35 da referida lei, permite que o juiz, quando a 

prova do fato exigir, inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes 

a apresentação de parecer técnico. Logo, não é porque se possa exigir 

previamente a produção de prova que se possa falar em causa de maior 

complexidade por si só. Portanto, rejeito a preliminar levantada. Da inépcia 

da inicial – ausência de documento indispensável Em relação a preliminar 

de inépcia da petição inicial, o requerido alegou que a parte autora não 

apresentou provas para demonstrar a verdade dos fatos e que é 

imprescindível para a propositura da ação a comprovação de que a 

negativação foi irregular. Não deve prosperar as alegações da parte 

requerida. Isso porque, a parte autora propôs a presente demanda na 

tentativa de demonstrar que é irregular a negativação que sofreu, tendo 

juntado prova de que a negativação existe e que foi feita pela parte 

requerida. A veracidade de suas alegações, dado a sua hipossuficiência 

para a produção de provas, deve ser auferida no decorrer do processo, 

com a colaboração da parte requerida, que é quem detém a maior 

possibilidade de produção de provas. Desse modo, não há que se falar em 

necessidade de demonstração inequívoca de irregularidade para que se 

prossiga ação, pois, para os hipossuficientes, é exigido prova mínima 

constitutiva de seu direito, e assim a parte autora fez. Portanto, rejeito a 

preliminar levantada. Da assistência judiciária gratuita Considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora, declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da inversão do ônus da prova 

A parte autora invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

seus consectários, especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em 

vista que a presente demanda versa sobre relação de consumo, 

impositiva se faz a condução do feito em consonância com as regras 

consumeristas. Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do 

caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois a relação retratada nos autos não é daquelas em que se 

aplicam os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde a 

inversão do ônus da prova é "ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 

e 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do 

produto ou serviço, mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício 

do produto ou serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do 

juiz, distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos 

que a parte autora alegou não ter relação jurídica com a requerida, 

contudo, foi surpreendida com a informação de que consta a inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu, 

no valor de R$ R$ 70,33. Para tanto, a parte autora apresentou extrato que 

demonstra a inscrição de seu nome no banco de dado dos órgãos de 

proteção ao crédito, referente ao Contrato n. 1001204212220000 (data do 

débito: 20/01/2015. Demais disso, constata-se a patente hipossuficiência 

técnica da parte autora, pois sua alegação funda-se na inexistência de 

relação jurídica e, por tratar-se de fato negativo (que não mantém relação 

jurídica com a requerida e/ou que a negativa é indevida), pode a requerida 

apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone, 

assim como demonstrar a origem do débito cobrado. Já para a parte 

autora, demonstra fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o 

“nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Portanto, ante a 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte 

autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas aqueles 

fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em 

caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos para julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Marcos André da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Tendo em vista o retorno dos autos da Instância Recursal, bem como 

o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito. 

Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos. Transcorrido o 

prazo in albis, encaminhe-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidade de praxe. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000548-05.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ELIETE DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com compensação por dano moral, proposta por Eliete da 

Silva Campos em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo). A parte autora 

requereu a extinção da presente demanda sem resolução do mérito, sob o 

argumento de inadmissibilidade do procedimento, ante a necessidade de 

prova pericial grafotécnica, (Id. 24616366). Intime-se a parte requerida 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do pedido de extinção da 

parte autora. Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-61.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GLESIA DE OLIVEIRA CALASSARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000359-61.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GLESIA DE OLIVEIRA 

CALASSARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Intime-se a parte 

embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos, conforme dispõe o artigo 1.022, § 2°, Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000401-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000401-76.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: AMOS MEDEIROS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem ação de 

execução de título judicial, proposta por Amós Medeiros dos Santos em 

face do Estado de Mato Grosso. O presente executivo visa o recebimento 

de valores relativos aos honorários do advogado dativo nomeado por este 

Juízo. Citada, a parte executada deixou transcorrer o prazo in albis, (Id. 

30757812). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Embora 

devidamente citada, a parte executada não opôs embargos. Desse modo, 

pela dicção do artigo 910, §1º, do Código de Processo Civil, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

observando o artigo 100 da Constituição Federal. Compulsando os autos, 

verifica-se que a pretensão da parte exequente merece integral 

acolhimento, haja vista a legitimidade da parte executada da sua 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios àquele. Frise-se 

que, cabe ao Estado prestar assistência jurisdicional aos necessitados 

por meio da Defensoria Pública, tendo em vista o que consta no art. 5°, 

LXXIV, da Constituição Federal de 1988. A seu turno, o art. 22, §1°, da Lei 

n. 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, é claro no sentido de que 

o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente 

necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da 

prestação de serviço, como é o caso destes autos, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. Dito isso, depreende-se dos 

autos que o título judicial executado possui obrigação certa, líquida e 

exigível, posto que não há nele qualquer vício, de ordem material ou 

processual. Antes o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente demanda, resolvendo o mérito do pedido, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

homologo o valor apresentado a título de honorários advocatícios. Sem 

custas por disposição legal. Cumpra a Secretaria deste Juízo o provimento 

11/2017 do e. TJMT. Oportunamente, REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça, conforme 

estabelece o artigo 910, §1, do Código de Processo Civil, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015). Com o levantamento dos valores, INTIME-SE a 

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

sendo silêncio interpretado como quitação integral. Nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000512-23.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. S. (RECONVINDO)

S. R. D. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo: 1000512-23.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): LUCIANA MARIA DE ALMEIDA RECONVINDO: SEBASTIÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS, FAUSTINA PETRONIA SPINDOLA Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a Parte Reconvindo: FAUSTINA 

PETRONIA SPINDOLA, por meio do seu advogado da r. sentença prolatada 

na id. 30730267. Rosário Oeste, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Rodrigo C. Azevedo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1000512-23.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. S. (RECONVINDO)

S. R. D. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo: 1000512-23.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): LUCIANA MARIA DE ALMEIDA RECONVINDO: SEBASTIÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS, FAUSTINA PETRONIA SPINDOLA Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a Parte Reconvindo: SEBASTIÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS, por meio do seu advogado da r. sentença 

prolatada na id. 30730267. Rosário Oeste, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Rodrigo C. Azevedo 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: 1000623-07.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Outros Interessados:

Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, CRM/MT n° 5753 (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000623-07.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MARCELINO DIAS DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Inobstante os 

autos tenham vindo conclusos para prolação de sentença, analisando o 

laudo pericial juntado à ID 24047413, verifico que ao responder um dos 

quesitos formulados pela parte requerida, o perito constou que o autor 

“Apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa” (sic). 

Todavia, na conclusão do laudo pericial, o perito indicou que “que não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa” (sic). Dessa forma, 

para melhor elucidação dos fatos, DETERMINO a intimação do perito 

nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se o autor 

possui incapacidade parcial ou permanente, que impede ou dificulta a 

realização da atividade laborativa ATUAL do requerente. Após, volvam-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Serve a presente de 

ofício e mandado no que couber. Diego Hartmann Juiz de Direito Em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-55.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDINEI ALVES DE MATOS (REU)

LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000333-55.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): ROSALINO FERREIRA DE ALMEIDA REU: CREDINEI ALVES DE 

MATOS, LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos em 

substituição. 1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2 – 

Designe-se audiência de mediação/conciliação, conforme a pauta do 

Conciliador. Designada data, cite-se a parte requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência de conciliação/mediação, 

salientando, desde logo, que o prazo para a defesa dos requeridos 

somente se iniciarão se, realizada a audiência preliminar, restar frustrada 

a composição nela buscada. 3 – DEFIRO o benefício da justiça gratuita, à 

míngua de outros elementos e demonstrada sua incapacidade financeira, 

ainda que transitória. Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000324-93.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

in ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000324-93.2020.8.11.0032. 

EMBARGANTE: JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos em substituição. Considerando o teor do caput e 

§2º artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que as 

ações distribuídas por dependência em processos anteriores a 

implantação do PJe deverão tramitar na forma física, DETERMINO a 

intimação da parte autora para providenciar a correta distribuição dos 

autos na forma física. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000407-12.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE A. DA C. MATA & CIA LTDA - ME (REU)

 

in ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000407-12.2020.8.11.0032. 

AUTOR: DMM LOPES & FILHOS LTDA. REU: SILVANE A. DA C. MATA & 

CIA LTDA - ME Vistos em substituição. Trata-se de Ação Monitória 

proposta por DMM LOPES E FILHOS LTDA em face de Silvana A. da C. 

MATA E CIA LTDA –ME, que objetiva, em outros pedidos, a concessão de 

gratuidade da justiça. Pois bem. Registro que à pessoa jurídica é possível 

a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente 

quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não 

havendo falar em presunção de miserabilidade, consoante jurisprudência 

sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no 

AREsp 360.576/MG; AgRg no AREsp 357.895/MG; AgRg no AREsp 

297.360/RJ. Outrossim, a jurisprudência do STJ também consigna que, em 

regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da 

assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência 

desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando 

comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar 

em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da 

assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação 

extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi 

consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação 

extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito 

em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de 

concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a 
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modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como 

ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 576348 / RJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0226681-5 - 

Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - DJe 23/04/2015) No caso dos autos, a 

requerida não se desincumbiu de provar sua hipossuficiência financeira, 

principalmente a despeito de os documentos juntados não serem 

contemporâneos à propositura da demanda, já que datados entre os anos 

de 2017 e 2018, não sendo suficientes para demonstrar cabalmente a 

atual situação financeira da Requerente. Isto posto, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulados pela parte DMM LOPES E FILHOS 

LTDA. Intime-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rosário Oeste, 25 de março de 

2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000480-81.2020.8.11.0032

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:

MANOEL ESTEVAO PETEA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000480-81.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MANOEL ESTEVAO PETEA Vistos em substituição. INTIME-SE a parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas iniciais, 

ou comprovar o pagamento caso já o tenha feito, sob pena de 

cancelamento da distribuição. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000256-46.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FAGUNDES DE QUEIROZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000256-46.2020.8.11.0032. 

AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE REU: EDSON FAGUNDES DE QUEIROZ 

Vistos em substituição. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar as custas iniciais, ou comprovar o pagamento caso já 

o tenha feito, sob pena de cancelamento da distribuição. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000385-51.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA SAO LUCAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

SALADINO ESGAIB OAB - MT2657-O (ADVOGADO(A))

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-87.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARRAZONI SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000305-87.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RENATO CARRAZONI 

SANTANA Vistos em substituição. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil em face Renato Carrazoni 

Santana, ambos qualificados nos autos. Recebo a execução. Em razão 

disso, CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos. Eventuais 

embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na forma do 

art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o devedor, o oficial de 

justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000256-46.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FAGUNDES DE QUEIROZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimar a parte Exequente por meio do seu 

advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas iniciais, 

ou comprovar o pagamento caso já o tenha feito, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Conforme id. 30665333.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000789-39.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CECILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para manifestar-se a respeito da petição ID. 29271015, caso 

queira, no prazo de 15 (quinze) dias. ROSÁRIO OESTE, 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000480-81.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ESTEVAO PETEA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo: 1000480-81.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MANOEL ESTEVAO PETEA Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

parte requerente por meio do seu advogado(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar as custas iniciais, ou comprovar o pagamento caso já 

o tenha feito, sob pena de cancelamento da distribuição. Conforme id. 

30665338. Rosário Oeste, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Rodrigo C. Azevedo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000407-12.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE A. DA C. MATA & CIA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo: 1000407-12.2020.8.11.0032. 

AUTOR: DMM LOPES & FILHOS LTDA. REU: SILVANE A. DA C. MATA & 

CIA LTDA - ME Impulsiono os autos com a finalidade de intimar parte 

requerente por meio do seu advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Conforme decisão de id. 30664765. Rosário Oeste, 30 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Rodrigo C. Azevedo Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000324-93.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo: 1000324-93.2020.8.11.0032. 

EMBARGANTE: JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

Embargante por meio do seu advogado(a) para providenciar a correta 

distribuição dos autos na forma física. Conforme decisão de id. 30672537. 

Rosário Oeste, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Rodrigo C. 

Azevedo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000306-72.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES PEDROSO (REQUERIDO)

 

Vistos em substituição legal. 1 - RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II). 3 - 

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda. 4 - Designe-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação em data a ser designada conforme a pauta da conciliadora. 

Após a designação, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 dias, e intime-se a parte requerente, alertando-se, ambos, 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", nos termos do § 8º do art. 334 do CPC. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a 

audiência de conciliação ou a data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II). 5 – Cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, ocasião em que deverá se manifestar expressamente 

quanto a eventual interesse na designação de audiência de conciliação. 6 

– Considerando a regular atuação da defensoria nesta comarca, REVOGO 

a nomeação do Dr. Luís Fernando Alves de Brito. Expeça-se certidão nos 

termos da nomeação. CIÊNCIA ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000877-77.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NATANAEL DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MATOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SUELEN BARIZON PROCESSO n. 

1000877-77.2019.8.11.0032 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) POLO ATIVO: Nome: ELIAS 

NATANAEL DE MATOS Endereço: Rua Joaquim Murtinho, s/n., Estrada da 

Campina, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SILBENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MATOS Endereço: Rua 02 de Abril, 

(s/n.) fundos, Nossa Senhora Aparecida, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

ciência da sentença, conforme despacho e documentos anexados ao 

Processo Judicial Eletrônico acima identificado. ROSÁRIO OESTE, 30 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000161-50.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEO JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora, por sua Advogada, para que 

se manifeste sobre o acordo extra judicial, id 22806612, no prazo de 15 

dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-83.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE MATOS SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000454-83.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): BRUNA CAROLINE DE MATOS SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de ação distribuída em desfavor do INSS. Tendo em vista que 

esta Comarca dista mais de 70 km de sede de Vara da Justiça Federal, 

nos termos do art. 109, parágrafo 3º da CR/88, com redação dada pela EC 

103/2019, c/c art. 15, inciso III, da Lei n. 5.010/66, com redação conferida 

pela Lei n. 13.876/2019, RECONHEÇO a competência delegada para 

processar e julgar o feito. DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária. 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela. A condição incapacitante da 

autora encontra-se devidamente demonstrada por meio de laudos e 

receituários médicos. A vulnerabilidade financeira também encontra 

aparente lastro probatório por meio da apresentação da CTPS e formulário 

de inscrição no CADÚNICO, a indicar que a autora é a responsável por 

suportar financeiramente a família e atualmente não tem fonte de renda. 

Assim, DETERMINO ao INSS que conceda à requerente BRUNA CAROLINE 

DE MATOS SILVA (cpf 037.557.671-12) BENEFÍCIO ASSISTENCIAL no 

valor de um salário mínimo, a contar da data da intimação. A EFETIVA 

implantação do benefício deverá ocorrer até 30 (trinta) dias após a 

intimação, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

Reais), ficando autorizado o bloqueio via BACENJUD em caso de 

recalcitrância injustificada. CITE-SE o INSS para, querendo, apresentar 

contestação. INTIME-SE o INSS para cumprimento da LIMINAR, no prazo 

fixado. Decorrido o prazo para contestação, conclusos para saneamento. 

ROSÁRIO OESTE, 24 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15915 Nr: 1265-85.2005.811.0032

 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: Gildete Geltrudes de Arruda Figueiredo - rep. Sua filha 

K.de A. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Renato R. Rossignolo - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do provimento 56/2007 impulsiono os 

autos para o setor de publicação de matéria imprensa, a fim de dar 

conhecimento à parte autora da expedição do alvará.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-16.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDES DELBONI DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à carta precatória devolvida acostada nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-12.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMERCINDO DA GUIA FERREIRA LEMES (REQUERIDO)

ANA LUCIA LEMES (REQUERIDO)

EMERSON FRANCISCO LEMES (REQUERIDO)

ADAO LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

AGNALDO LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ISAIAS JOAO DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto o seu 

retorno da Turma Recursal, bem como para, querente manifestar-se, 

requente o que entender de direito, no prazo legal. Certifico que o Alvará 

foi devidamente pago, conforme consulta efetuada no SISCONDJ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-12.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMERCINDO DA GUIA FERREIRA LEMES (REQUERIDO)

ANA LUCIA LEMES (REQUERIDO)

EMERSON FRANCISCO LEMES (REQUERIDO)

ADAO LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

AGNALDO LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ISAIAS JOAO DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto o seu 

retorno da Turma Recursal, bem como para, querente manifestar-se, 

requente o que entender de direito, no prazo legal. Certifico que o Alvará 

foi devidamente pago, conforme consulta efetuada no SISCONDJ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-12.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMERCINDO DA GUIA FERREIRA LEMES (REQUERIDO)

ANA LUCIA LEMES (REQUERIDO)

EMERSON FRANCISCO LEMES (REQUERIDO)

ADAO LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

AGNALDO LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ISAIAS JOAO DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto o seu 

retorno da Turma Recursal, bem como para, querente manifestar-se, 

requente o que entender de direito, no prazo legal. Certifico que o Alvará 

foi devidamente pago, conforme consulta efetuada no SISCONDJ.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-09.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. LEMES DE ABREU EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em cumprimento ao Despacho de ID. 30710700, intimo o 

embargado para, querendo, se manifestar a cerca do Embargos de 

Declaração (Id. 20581399) interposto pela parte autora, no prazo legal de 

05 (cinco) dias, com fulcro no §2° do art. 1.023 do CPC.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000467-19.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000467-19.2020.8.11.0053. AUTOR(A): LUBRIPEL LUBRIFICANTES E 

PECAS LTDA - ME REU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Cobrança, que Lubripel Lubrificantes e 

Peças Ltda-ME, move em desfavor de Município de Santo Antonio de 

Leverger/MT, todos qualificados nos autos. Ocorre que até o momento a 

parte Autora não recolheu as custas processuais, tampouco comprovou 

hipossuficiência. Destarte, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar à inicial com o devido recolhimento de 

custas, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000223-27.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. M. D. C. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000223-27.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CARMEM DA SILVA BARROS 

COSTA REQUERIDO: JOSE MANOEL MARCAL DA COSTA FILHO Vistos 

etc. DEFIRO o pedido de parcelamento requerido pela parte Autora, para 

que o recolhimento das custas judiciais seja feito em até 06 (seis) 

parcelas fixas, recolhidas mediante emissão de guia com a comprovação 

nos autos até o dia 10 de cada mês, devendo a parte Autora estar ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15, 

devendo proceder ao recolhimento da primeira parcela das custas judiciais 

necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76775 Nr: 978-73.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdição->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: MARINA DE ARRUDA PINTO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROGERIO NUNES DE SIQUEIRA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

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, MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ, digitei.

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

para decretar a interdição do requerido Antônio Rogério Nunes de 

Siqueira, ao tempo em que nomeio como sua curadora Marina Arruda Pinto 

Siqueira, para a prática dos atos civis da vida da interditando, ficando 

limitado aos atos da curatela aos de transações civis simples, recebimento 

de benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos 

públicos ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para 

dispor de bens ou direitos do interditado. No mesmo sentido, quaisquer 

valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do interditando. Nos 

termos do artigo 755, § 3°, do novo Código de Processo Civil, a sentença 

de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado na plataforma de editais do conselho 

nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impressa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa de interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 

os atos que o interditado poderá praticar autonomamente. O curador 

nomeado deverá prestar o compromisso definitivo nos termos dos artigos 

759 e seguintes do CPC. Sem custas nem honorários a deliberar. Após o 

transito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Santo Antônio do Leverger, 29 de março de 2020

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001008-86.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINO ANTUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001008-86.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ACELINO ANTUNES DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão aforada pela parte 

requerente, onde se aduz que os litigantes firmaram contrato de 

financiamento para aquisição do veículo descrito na prefacial, o qual lhe 

foi alienado fiduciariamente. Ocorre que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações assumidas, deixando de pagar as prestações 

vencidas, tornando-se inadimplente. Em razão disso foi constituído em 
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mora por intermédio da notificação extrajudicial/protesto que segue anexa 

aos autos, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem 

presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem acima descrito. Com a inicial vieram documentos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, não há dúvidas de 

que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

De acordo com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº 

10.931/2004 o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada 

a liminar de busca e apreensão, pagar a “integralidade da dívida 

pendente”. Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na 

petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a 

incorrência em mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 

911/69 com as alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário a pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. 

Após executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: A) 

no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o 

que equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do 

efetivo depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC. Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000464-64.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDERSON WAGNER DE MORAES MARQUES (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000464-64.2020.8.11.0053. AUTOR: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: LUANDERSON WAGNER 

DE MORAES MARQUES Vistos etc. Trata-se de ação de Ação de 

Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos, proposta por 

Analicy Kassia Moraes, representado(a) por sua genitora Adrielle Bom 

Despacho De Moraes, em face de Luanderson Wagner De Moraes 

Marques, pelas razões expostas em inicial. A pretensão para fixação dos 

alimentos provisórios deve ser indeferida. No caso, o que ressai dos 

autos são meras alegações acerca de um suposto envolvimento entre a 

genitora da parte autora e o suposto pai biológico, não superando eventual 

probabilidade de paternidade a qual poderia ser atribuído a qualquer 

pessoa, o que faz restar ausente, ao menos nesta fase postulatória, de 

indícios capazes de imputar uma obrigação ao Requerido. Neste sentido é 

o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO LEGAL – ART. 557, DO 

CPC – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS 

OU INDÍCIOS DE PATERNIDADE – REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não constando nos autos prova 

suficiente da paternidade do alimentante com relação ao alimentando, 

mesmo que se considere simples prova indiciária, deve ser indeferido o 

requerimento de alimentos provisórios. Em sede de Agravo Regimental, o 

agravante não apresentando qualquer argumento novo capaz de modificar 

o decisum recorrido, a sua manutenção é a medida que se impõe. O 

Relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e 

na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir 

monocraticamente o feito posto à sua apreciação. (AgR 97421/2012, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/08/2012, Publicado no DJE 06/09/2012)”. Sobre matéria, apregoam 

as lições de Maria Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 15ª edição, Ed. 

Saraiva, p. 1202: “O dever de prestar alimentos fundamenta-se na 

solidariedade familiar, sendo uma obrigação personalíssima devida pelo 

alimentante em razão do parentesco que o liga ao alimentado (...)”. Em 

arremate, sendo certo, então, que, por não existir indícios de parentescos 

no momento, não há que se falar em obrigação alimentícia por ora. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios formulado 

pela parte autora, nos termos da fundamentação supra. Considerando a 

edição Portaria-Conjunta n. 249, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), postergo a 

designação de audiência de conciliação. Cite-se e Intime-se o Requerido 

para querendo contestar a presente, no prazo legal. Intime-se, ainda, a 

Autora, por meio do Ministério Público. PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do NCPC. Com fulcro art. 98 do 

CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Após, com ou sem contestação, abram-se vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001017-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO 

ANTONIO DE LEVERGER - SISPUMSAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001017-48.2019.8.11.0053. IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SISPUMSAL 

IMPETRADO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER - MT Vistos etc. INTIME-SE a impetrante, 

no prazo de 10 (dez) dias, a dizer a razão do ajuizamento deste 

mandamus agora em março de 2020, tendo em vista que o decreto 

questionado data de junho de 2019, ou seja, há (nove) meses de vigência. 

Tais fatos, ao que parece, refuta a ideia de perigo na demora. Intime-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001036-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARIANO CARDOSO TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARTINS DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1001036-54.2019.8.11.0053 

AUTOR(A): CELIO MARIANO CARDOSO TORRES REU: RODRIGO MARTINS 

DE FREITAS Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO a 

presente ação movida pela parte autora, à luz do art. 485, VIII do Código 

de Processo Civil. Custas pelo autor (CPC, art. 90). Sem honorários. 

REMETAM-SE os autos 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. Às providências. Santo Antônio de 

Leverger/MT, 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001057-30.2019.8.11.0053

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:

MATHEUS BENASSI CAMPANHOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1001057-30.2019.8.11.0053 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MATHEUS BENASSI CAMPANHOLI Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida pela parte autora, à luz do 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Custas pelo autor (CPC, art. 90). 

Sem honorários. REMETAM-SE os autos 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. Às 

providências. Santo Antônio de Leverger/MT, 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

ROCIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1001031-32.2019.8.11.0053 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ROCIL TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME e outros Vistos etc. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários na forma do acordo. Indefiro o pedido de suspensão 

do feito até o ano de 2022, pois que afronta ao máximo legalmente 

permitido (CPC, art. 313, II, parte final). ARQUIVEM-SE os autos. Dou por 

publicada a presente com sua entrega em cartório. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Intimem-se. Às 

providencias Santo Antônio de Leverger/MT, 27 de março de 2020

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001007-04.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELIANE MENDES DE 

BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Apesar do notório erro na ata de audiência, a 

sentença proferida deve ser atacada pelo remédio processual correto, 

não sendo o pedido ventilado o meio correto para tal mister. Este Juízo não 

pode, simplesmente, cassar aquela decisão sem a provocação pelo meio 

adequado (CPC, art. 494). Nada impedirá o ajuizamento de nova ação. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada. Após, AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA CICERA DE PAULA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001185-84.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MAFALDA CICERA 

DE PAULA BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-34.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000488-34.2016.8.11.0053. REQUERENTE: TIAGO FERREIRA 

GOMES REQUERIDO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA 

Vistos etc. CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910). Certificado o não-oferecimento de embargos, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal 

de Justiça (CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001070-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA ALEXANDRINA DA SILVA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001070-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SEVERINA 

ALEXANDRINA DA SILVA PADILHA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. MANIFESTE-SE a 

exequente no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, AO ARQUIVO. 

Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001034-21.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001034-21.2018.8.11.0053. EXEQUENTE: KATIA SABRINA 

SANTIAGO GUIMARAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. MANIFESTE-SE a exequente no prazo de 10 (dez) dias. No 

silêncio, AO ARQUIVO. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000202-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DOMINGOS DIAS 

DE AMORIM REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. MANIFESTE-SE a 

exequente no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, AO ARQUIVO. 

Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-28.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BUENO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER , 6 de setembro de 2017. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

8010519-28.2015.8.11.0053; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIANA BUENO DO NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 33411426

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-43.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MODESTA FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001039-43.2018.8.11.0053. REQUERENTE: CARMELITA 

MODESTA FORTUNATO REQUERIDO: VIVO S.A. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-92.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001081-92.2018.8.11.0053. REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Atentem-se as partes à decisão de ID. 18885940. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada. Após, AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000066-59.2016.8.11.0053. REQUERENTE: MAIZA DE JESUS 

GONCALVES REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 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 
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providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-26.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE SILVA DA ABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000204-26.2016.8.11.0053. REQUERENTE: DURCILENE SILVA 

DA ABADIA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado 

a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-42.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000998-42.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDEMAR ANTONIO 

RODRIGUES ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. MANIFESTE-SE a exequente 

no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, AO ARQUIVO. Intime-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETHANIA GOMES DA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001152-94.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA BETHANIA 

GOMES DA SILVA DA COSTA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. INDEFIRO o 

pedido. Tais providências administrativas cabem às partes e não ao Juízo 

(já abarrotado de serviço). Os pedidos no Juízo Falimentar poderão ser 

aventados com cópias destes autos (a serem providenciadas pelos 

interessados). AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Intime-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-83.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000530-83.2016.8.11.0053. REQUERENTE: VALDINEY DIAS DE 

AMORIM REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. RECONHEÇO a nulidade da 

citação da parte requerida. Este fica citada a partir da publicação desta 

decisão (CPC, art. 239, § 1º). 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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001071-14.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANDERSON 

AMORIM DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. CITE-SE a parte requerida (ID. 23133299). 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000842-59.2016.8.11.0053. REQUERENTE: ISAIAS MARQUES 

DE SOUZA NETO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-68.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA COSTA LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000574-68.2017.8.11.0053. REQUERENTE: CREUZA DA 

COSTA LOPES SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré para em querendo, apresente as contrarrazões no prazo 

de 10 dias, face o Recurso Inominado interposto, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré para em querendo, apresente as contrarrazões no prazo 

de 10 dias, face o Recurso Inominado interposto, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001092-87.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA 

MATTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Diga a parte 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, no que esta demanda difere daqueloutras todas que 

foram ajuizadas anteriormente. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de 

agosto de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-42.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUIZ ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARCOS DE PAULA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000060-81.2018.8.11.0053. REQUERENTE: EZEQUIEL 

MARCOS DE PAULA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-96.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA MARIA CHAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000059-96.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MAIZA MARIA 

CHAGA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

CIÊNCIA às partes do retorno dos autos do egrégio Colégio Recursal, no 

prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-12.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA GLORIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000289-12.2016.8.11.0053. REQUERENTE: MARCIA DA 

GLORIA MORAES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado 

a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-91.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER , 11 de outubro de 2017. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

1000426-91.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 281,22; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIZETE APARECIDA DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO 

DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, 

CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000118-84.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JORGE DA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que 

foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-62.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKE MARUAN LUCAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT15072-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010174-62.2015.8.11.0053. REQUERENTE: KAIKE MARUAN 

LUCAS DE SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. CIÊNCIA às 

partes do retorno dos autos do egrégio Colégio Recursal, no prazo de 10 

(dez) dias. No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-31.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte AUTORA para manifestar o que entender 

de direito a respeito da ultima manifestação da requerida. Santo Antônio do 

Leverger, 30 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001119-70.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARINALVA 

FONTES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. 

CERTIFIQUE-SE a eventual contumácia da parte requerida. Após cls. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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))

 

Intimo a parte ré para em querendo, apresente as contrarrazões no prazo 

de 10 dias, face o Recurso Inominado interposto, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-62.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 30 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-29.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES NUNES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte AUTORA para manifestar o que entender 

de direito, no prazo de 5 dias, em relação a ultima manifestação da parte 

requerida. Santo Antônio do Leverger, 30 de março de 2020 ALBERTO 

DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-11.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000474-11.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOEL CORREA 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-62.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MOLINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001180-62.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JACKSON MOLINA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-79.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000463-79.2020.8.11.0053. AUTOR: ROBSON EDUARDO DE AMORIM 

SILVA REU: BANCO DO BRASIL S.A., ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada pela 

parte requerente, ao argumento de cobranças indevidas. Extrai-se da 

prefacial que a parte requerida está cobrando valor referente a um 

suposto contrato de empréstimo pessoa física, contrato 767146962. Com 

lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão de 

liminar para que a parte requerida colacione os autos o suposto contrato 

de empréstimo. 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, é evidente que, de acordo com o relatado 

na prefacial, o contrato de empréstimo supostamente fora assinado no 

ano de 2013 e o requerente só teve o conhecimento do débito em 2019, 

observa-se portanto, que não houve maiores prejuízos ao requerente. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-54.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE OLIVEIRA CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT15511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO E SCARPATT LTDA (REQUERIDO)

E. C. ANDRADE GOMES SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS WENDER CURVO RONDON OAB - MT0015913A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

8010332-54.2014.8.11.0053. REQUERENTE: KLEBER DE OLIVEIRA CAFE 

REQUERIDO: CAETANO E SCARPATT LTDA, E. C. ANDRADE GOMES 

SERVICOS - ME Vistos etc. DEFIRO a penhora on line a ser realizada em 

desfavor do executado. Resultando frustrada a penhora, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. 

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos. Às providencias. 

Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012047-68.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE PINHO (REQUERENTE)

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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

8012047-68.2013.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA JOANA DE PINHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do 

executado. Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, 

lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a 

execução nos seus ulteriores termos. Às providencias. Cumpra-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001507-07.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MARCOS APARECIDO DE 

JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-43.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DAS NEVES ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-O (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001082-43.2019.8.11.0053. INTERESSADO: ROBSON DAS NEVES 

ALVES REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. RECEBO o 

recurso interposto. Contrarrazões encartadas aos autos . 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio TJ/MT, com as cautelas devidas 

e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-33.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRODEMIL DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000404-33.2016.8.11.0053. REQUERENTE: CRODEMIL DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com 

o que foi noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, 

nos termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do 

CPC. Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000828-70.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENESIO ANGELO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TAPAJOS SEMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000832-10.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE ANTONIO TAPAJOS 

SEMPIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 
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da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TAPAJOS SEMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000833-92.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE ANTONIO TAPAJOS 

SEMPIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA PORTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000971-59.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AMELIA PORTES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-50.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000991-50.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDIMAR GOMES RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000990-65.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDILSON ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PEREIRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000994-05.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GONCALINA PEREIRA DE 
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LARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BENEDITA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001114-82.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ANDREIA BENEDITA DA 

SILVA RONDON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-72.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000996-72.2019.8.11.0053. REQUERENTE: IRACY GOMES DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA GONCALVES DE ARRUDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000995-87.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HILDA GONCALVES DE 

ARRUDA MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-18.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001019-18.2019.8.11.0053. REQUERENTE: WALTER DIAS DE MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-33.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001018-33.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001119-07.2018.8.11.0053. REQUERENTE: TALIS EDUARDO RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GENEROSO FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001023-55.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DIOGO GENEROSO FELIPE DA 

SILVA REQUERIDO: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 

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. Não há 

falar em ilegitimidade passiva, pois que a relação de direito material 

envolve ambas as partes. Não há falar em omissão acerca dos pedidos de 

incidência de juros e correção monetária, já que são pedidos implícitos e 

decorrem diretamente de imputação legal. 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. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-98.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000529-98.2016.8.11.0053. REQUERENTE: VALDINEY DIAS DE AMORIM 

REQUERIDO: CLARO S.A. 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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-76.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS GOMES LUCAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIANE MEZACASA DE SOUZA OAB - MT19510-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001041-76.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO LUIS GOMES 

LUCAS DE AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001047-83.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S.A 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. Com razão a 

embargante. Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, que é 

devido em vista da falta de adimplemento da fatura. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, mas, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar 

a autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto. 

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. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-41.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000472-41.2020.8.11.0053. AUTOR: JOEL CORREA FERRAZ REU: CIC - 

CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da existência de questões preliminares, passa-se a sua análise. A regra 

do art. 3º, I da Lei n.º 9099/95 é expressa no sentido da impossibilidade de 

tramitar pelo rito da lei dos Juizados Especiais, quando o objeto seja 

superior a 40 salários-mínimos. In casu, somando-se o valor do contrato, 

da multa, juros e correção monetária, além dos danos morais, o valor 

supera o teto dos Juizados Especiais. Assim, a extinção deste processo 

sem a resolução de seu mérito é a medida a ser imposta. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

processo sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, IV, 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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DURKES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (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))

Outros Interessados:

CELIO DURKES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001015-78.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CELIO DURKES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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 questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código der 

Processo Civil. Neste talante, impende reconhecer a parcial procedência 

dos pedidos deduzidos na prefacial. Com efeito, o cerne da questão ora 

posta em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na 

prefacial. Sob este prisma, denota-se que a parte requerente mantinha 

uma média de consumo mensal, mas que sofreu abrupta variação. Porém, 

a requerida, em momento algum, comprovou que a requerente contribuiu 

para a citada falha na prestação dos serviços. É cediço caber ao réu os 

fatos impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 

373, II). Não houve sequer menção de desvio de consumo. A falha foi 

única e exclusivamente da requerida. Destarte, pela falta de comprovação 

de qualquer fato elisivo ao direito do autor, deve a requerida arcar com o 

ônus desta sua inércia. Neste sentido: TJ/MT, Ap, 29894/2014, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014. Ementa: 

“(...). Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)” (grifos nossos). Para tanto, deveria a 

requerida proceder à inspeção dos aparelhos que permitem a cobrança do 

consumo. Como não procedeu desta forma, deve cobrar pela média de 

consumo dos meses anteriores. Não se pode, simplesmente, declarar 

inexistentes os débitos, pena de enriquecimento asem causa pela parte 

requerente. Melhor a adoção do pagamento pela média de consumo. A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento. TJ/MT, RI 928/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013. Ementa: “SÚMULA DE 

JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR O CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. 

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o 

consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de 

realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa 

nº414/2010 da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo 

faturado com a média dos últimos ciclos e inexistindo processo 

administrativo com emissão laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001, presume-se que efetivamente houve superfaturamento devendo a 

cobrança ser recalculada com base na média de consumo dos últimos 

doze meses. (...)” (g. n.). Ainda assim: TJ/MT, RI 142/2012, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

28/06/2012, Publicado no DJE 01/08/2012. Ementa: “RECURSO INOMINADO 

- ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS ACIMA MÉDIA - REDUÇÃO PARA 

VALORES CONDIZENTES COM A MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se em determinado período as 

faturas de energia elétrica apresentam valores exacerbados, devem ser 

reduzidos para patamares condizentes com os valores cobrados após a 

ocorrência de tal anomalia, por se tratar de decisão mais justa e equânime, 

sem necessidade da realização de novo laudo, para constatar eventual 

falha na prestação do serviço” (g. n.). Portanto, poderá a parte requerida 

cobrar as faturas dos meses de consumo, segundo a média dos doze 

meses anteriores. Por fim, não há falar em danos morais. Não houve 

protesto ou suspensão no fornecimento de energia elétrica. Os fatos 

coadunam-se a meros dissabores de quem vive em sociedade. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por CELIO DURKES 

DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, para DETERMINAR à requerida, se assim o quiser, cobrar 

as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos 

últimos doze meses. Julgo extinto este processo com resolução de mérito, 

o que faço na forma do art. 487, I do CPC. Torno definitivos os efeitos da 

liminar exarada. Sem custas, sem honorários advocatícios, nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por publicada a presente sentença com a 
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entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO QUEIROZ DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001003-64.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ROMULO QUEIROZ DAS 

NEVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Não há falar em inépcia da 

petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial a causa de pedir e os 

respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. Não há vícios de tal 

monta que impeçam o exercício da ampla defesa e contraditório, como 

quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da inépcia da inicial. 

Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro lugar, impende 

mencionar uma nova alteração do posicionamento deste Juízo, conquanto 

aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se se tinha como 

procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava valores 

bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se percebeu que 

as partes requerentes passaram a postular em diversas demandas, tudo 

com o intuito de angariar indenização de valor mais vultuoso. Destarte, ao 

invés de motivar a requerida a melhorar seus serviços, observou-se que 

os requerentes passaram a distribuir vários, vários e vários pedidos, 

abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao invés de aventar um único 

pedido para todos os casos. Esta é a razão da indenização em montante 

inferior. Ações como esta devem ser evitadas. Noutro prisma, 

evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio algum avanço, da 

parte requerida em melhorar seus serviços prestados. Por fim, não se 

pode olvidar das dificuldades apresentadas nas localidades para a 

prestação dos serviços. São torres em meio à mata densa e, muitas 

vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as épocas das chuvas, 

ocasião em que é muito difícil o acesso a tais localidades. Tais fatos 

dificultam muito os serviços da parte requerida, e ela não contribuiu, em 

nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação da parte requerida, 

como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo caráter repressivo à 

inação da parte requerida. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 353, I, do Código de Processo Civil. Os pedidos do autor devem ser 

providos em parte. Deveras, em sua defesa, a ré não comprovou fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A 

PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando se verifica que o autor 

descreve de forma objetiva e clara os fatos e conduz a uma conclusão 

lógica ao pedido e à causa de pedir, não havendo qualquer óbice ao 

exercício do direito de defesa pelo réu. A indevida interrupção na 

prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e 

gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título 

de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, 

razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. Em se 

tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é da data 

da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é medida que se 

impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os 

honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode olvidar da 

inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 6º, VIII). 

Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto não 

apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste passo, 

seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório em prol 

dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de energia 

elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte requerente. A 

jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há danos morais, pela 

falha na prestação de serviços, decorrentes de queda de energia. À 

propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco Soares da 

Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á PROPORCIONALIDADE E 

RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E PROVIDO. Configurado ao 

ato ilícito, tem o consumidor direito à proporcional reparação pelos danos 

morais sofridos”. Os danos morais importam em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Porém, os danos materiais não restaram provadas e, por tal razão, 

devem ser tidos por improcedentes. A parte requerente não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprovasse tais alegações. Mister 

consignar que, apesar de estar amparada pela lei consumeirista, a 

inversão do encargo probatório não pode ser absoluta, pena de infringir à 

ré prova diabólica. Neste sentido: TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João 

Bosco Soares da Silva. Ementa: “(...). A inversão do ônus da prova, 

legalmente disposta em favor do consumidor, não é absoluta e não 

dispensa que a versão dos fatos seja, pelo menos, plausível e 

minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar em inversão do ônus da 

prova, cabendo à autora ter de comprovar suas alegações, à luz do art. 

373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi feito in casu. Os danos 

morais devem ser fixados 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de 

Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida 

a pagar à parte requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

título de danos morais. Estes valores serão 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. 489, 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. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TAPAJOS SEMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000830-40.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE ANTONIO TAPAJOS 

SEMPIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 
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do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001038-58.2018.8.11.0053. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

FORTUNATO REQUERIDO: VIVO S.A. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-62.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR EVARISTO 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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001083-62.2018.8.11.0053. REQUERENTE: LUCIMAR EVARISTO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 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. O intento da embargante foi procrastinar, 

indevidamente, o feito. Com efeito, em todos os feitos envolvendo a 

embargante, sempre são opostos embargos de declaração, com os 

mesmíssimos argumentos. Apenas se se muda o nome da parte e o 

número do processo. Tal prática deve ser coibida. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Aplico à 

embargante a multa pela litigância de má-fé, consistente um 1% (um por 

cento) do valor da condenação, à luz do art. 1026, § 2º, do CPC. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-47.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MAIKON DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001084-47.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JEFFERSON MAIKON DA 

SILVA PINHO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000997-57.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOELMA RODRIGUES 

NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-97.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANI MILENE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8020001-97.2015.8.11.0053. REQUERENTE: STEPHANI MILENE DOS 

SANTOS PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 
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extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-03.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BOECIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000977-03.2018.8.11.0053. REQUERENTE: BOECIO MARQUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001087-65.2019.8.11.0053. INTERESSADO: AUGUSTO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: RUBENS SANTOS ALVES 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. Não há falar em 

litigância de má-fé, pela falta de comprovação do dolo processual. Em 

relação ao pedido contraposto, este é obviamente indevido. Como a 

prestação de serviços foi deficitária, parece impensável condenar a parte 

em pagar por tais serviços. Também não se pode falar em danos morais 

em favor do requerido/embargante. A culpa pelos transtornos narrados 

nos autos decorreu de atos deste próprio; então, o requerido/embargante 

não pode se valer de sua desídia para querer amealhar alguma 

indenização. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-28.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO BENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001083-28.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENESIO BENTO DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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. Com razão a embargante. 

Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, que é devido em vista 

da falta de adimplemento da fatura. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, 

mas, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar a 

autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-28.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO BENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001083-28.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENESIO BENTO DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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. Com razão a embargante. 

Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, que é devido em vista 

da falta de adimplemento da fatura. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, 

mas, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar a 

autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA MACHADO DE LIMA (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001086-80.2019.8.11.0053. REQUERENTE: TAINA MACHADO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração 
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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. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-50.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001088-50.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FELIPE NERES MABACO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados, EM FAVOR DA PARTE 

REQUERIDA. Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-03.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANEA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000309-03.2016.8.11.0053. REQUERENTE: JOSANEA APARECIDA 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com 

o que foi noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, 

nos termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do 

CPC. Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados, 

EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA. Após, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-15.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010591-15.2015.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa 

adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado 

pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas 

pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o 

necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-50.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001239-50.2018.8.11.0053. REQUERENTE: LUZIA ALVES TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Contudo, em vista do depósito realizado em 

valor, mister a devolução do excedente, pena de enriquecimento sem 

causa. EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores 

depositados, da seguinte forma: (i) R$ 1.023,676 à parte requerente; e, (ii) 

o remanescente à requerida. Após, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 
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1001241-20.2018.8.11.0053. REQUERENTE: LUZIA ALVES TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Contudo, em vista do depósito realizado em 

valor, mister a devolução do excedente, pena de enriquecimento sem 

causa. EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores 

depositados, da seguinte forma: (i) R$ 1.023,676 à parte requerente; e, (ii) 

o remanescente à requerida. Após, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000894-61.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Josiney Ribeiro Gama (REU)

Sicredi araxingu (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000894-61.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO RIBEIRO DOS SANTOS REU: SICREDI ARAXINGU, 

JOSINEY RIBEIRO GAMA Vistos. Trata-se de “Ação de Interdito Proibitório 

c/c pedido liminar” ajuizada por João Ribeiro dos Santos, em face de 

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – 

SICREDI ARAXINGU, ambos qualificados nos autos. Preliminarmente, 

pugna o Requerente pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita ou recolhimento das custas ao final. Pois bem. Para a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se 

impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. O requerente, em que pese 

ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência e demonstrativo de 

isenção do Imposto de Renda (ID n° 27609068), demonstra ser pessoa 

que tem condições de arcar com as custas judiciais, vez que realizara a 

venda de 05 (cinco) propriedades rurais no ano de 2016, conforme 

contrato acostado no documento n° 27607586, vendidas no montante de 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tendo recebido o último 

pagamento em 30/04/2019, aparentemente (cláusula 2.8), no valor 

equivalente a R$ 962.500,00 (novecentos e sessenta e dois mil e 

quinhentos reais). O artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando o 

simples pedido esposado na inicial; exige-se, pois, efetiva comprovação 

da falta de condições econômicas para o pagamento das custas 

processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – 

CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto 

de renda e outros documentos que sejam úteis e hábeis para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena 

de indeferimento. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas 

processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo 

mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 27 de 

março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-54.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL MACHADO DE MENDONCA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000500-54.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REU: RAUL 

MACHADO DE MENDONCA Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Nos termos do 

art. 319, VII do CPC, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim 

de convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em 

Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do CEJUSC, para 

oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário 

para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta 

Precatória para o convite das partes, se necessário. Cite-se e intimem-se, 

devendo as partes esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre eventual 

desinteresse na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa 

de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a 

parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da 

realização da audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser 

considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora para que, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente impugnação. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia - MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-98.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NALCER DA SILVA SOTERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/052019, às 13h45m(MT) a ser realizada no 

Edifício do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000006-58.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ANTONIO ALBERTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CAPOANI MEINE OAB - PR51384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALLER NICHELE BOGONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000006-58.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: DECIO ANTONIO ALBERTAO REQUERIDO: HALLER NICHELE 

BOGONI Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo cópia 

da Carta Precatória, como mandado. II – Devidamente cumprida, 

devolvam-se com as baixas e anotações de estilo, bem como os 

cumprimentos deste juízo. São Félix do Araguaia-MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000103-58.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:
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RUBEM RONI BUBANS (REQUERENTE)

DORIS BUBANS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA OAB - GO0017208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000103-58.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: RUBEM RONI BUBANS, DORIS BUBANS Vistos, etc. I. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo cópia da Carta Precatória, 

como mandado. II – Devidamente cumprida, devolvam-se com as baixas e 

anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo. São Félix do 

Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000104-43.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO AUGUSTO LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000104-43.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

REQUERIDO: CELIO AUGUSTO LIMA FERREIRA Vistos, etc. I. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo cópia da Carta Precatória, como 

mandado. II – Devidamente cumprida, devolvam-se com as baixas e 

anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo. São Félix do 

Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000109-65.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000109-65.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ANTONIO GERALDO BORGES REQUERIDO: VIVIANE 

CECCATTO Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo 

cópia da Carta Precatória, como mandado. II – Devidamente cumprida, 

devolvam-se com as baixas e anotações de estilo, bem como os 

cumprimentos deste juízo. São Félix do Araguaia-MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000126-04.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GOMES MUNHOZ (REQUERENTE)

EDEGARD MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR CRISTIANO BRUSARROSCO OAB - SP330414 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON LUIZ DE REZENDE (REQUERIDO)

Maria Helena Rezende (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000126-04.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: LAURA GOMES MUNHOZ, EDEGARD MUNHOZ REQUERIDO: 

ADMILSON LUIZ DE REZENDE, MARIA HELENA REZENDE Vistos, etc. I. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo cópia da Carta Precatória, 

como mandado. II – Devidamente cumprida, devolvam-se com as baixas e 

anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo. São Félix do 

Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000165-98.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000165-98.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: DIONIR JOSE 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo 

cópia da Carta Precatória, como mandado. II – Devidamente cumprida, 

devolvam-se com as baixas e anotações de estilo, bem como os 

cumprimentos deste juízo. São Félix do Araguaia-MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000176-30.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NELI BATISTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000176-30.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: NELI BATISTA SIQUEIRA REQUERIDO: JOSE LUIS PEREIRA 

DA CUNHA Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo 

cópia da Carta Precatória, como mandado. II – Devidamente cumprida, 

devolvam-se com as baixas e anotações de estilo, bem como os 

cumprimentos deste juízo. São Félix do Araguaia-MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000177-15.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NELI BATISTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000177-15.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: NELI BATISTA SIQUEIRA REQUERIDO: JOSE LUIS PEREIRA 

DA CUNHA Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo 

cópia da Carta Precatória, como mandado. II – Devidamente cumprida, 

devolvam-se com as baixas e anotações de estilo, bem como os 

cumprimentos deste juízo. São Félix do Araguaia-MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000187-59.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IBANEIS GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000187-59.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: IBANEIS GOMES DA COSTA REQUERIDO: 
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29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo cópia da Carta 

Precatória, como mandado. II – Devidamente cumprida, devolvam-se com 

as baixas e anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo. 

São Félix do Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000200-58.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLENICE LEANDRO DA SILVA OAB - 006.955.891-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000200-58.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: A. L. R. REPRESENTANTE: OLENICE LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: ATAIDE ROCHA ARAUJO Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme 

o deprecado, servindo cópia da Carta Precatória, como mandado. II – 

Devidamente cumprida, devolvam-se com as baixas e anotações de estilo, 

bem como os cumprimentos deste juízo. São Félix do Araguaia-MT, na data 

da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000817-52.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA Certidão de Tempestividade Processo: 

1000817-52.2019.8.11.0017; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a Contestação (ID nº 29318445) é 

tempestiva. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, 20 de março de 2020 ALINE 

DE SOUZA LIMA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: Av. Gov. José Fragelli, 786, 

CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 TELEFONE: (66) 

35221148

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-75.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido 

por Volnei da Rocha em face de Dionir José de oliveira, sendo 

devidamente instruído com título executivo. A execução de título 

extrajudicial, no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no art. 53 da Lei nº 9.099/95. Assim, cite-se à parte Executada 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito (caput 

do artigo 829 do NCPC), devendo constar no mandado que, não efetuado 

o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

procederá, após transcorrido o prazo retro mencionado, à penhora de 

bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do NCPC), preferindo-se 

aqueles indicados pelo credor na inicial (letra ?c? do inciso II do artigo 798 

do NCPC), se houver, lavrando-se o respectivo auto. O oficial de justiça, 

não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, observando preferencialmente os indicados 

pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) vezes em 

dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 

do NCPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certar. Findo o prazo do edital, terá o 

devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o arresto em 

penhora em caso de não-pagamento. Não havendo pagamento ou penhora 

de bens, intime-se o Executado para indicar bens passíveis de penhora. 

Edificada a constrição do(s) bem(ns), designe-se audiência de 

conciliação, oportunidade em que o prazo para embargar deverá ocorrer 

na solenidade respectiva (art. 53, §1º da LJE). Cumpra-se, expedindo o 

necessário, observando-se o enunciado 33 do FONAJE, em sendo o caso. 

São Félix do Araguaia/MT, 23 de janeiro de 2017. Ivan Lúcio Amarante Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-73.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLASIO GARRUTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000102-73.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: EUCLASIO GARRUTTI 

Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo cópia da Carta 

Precatória, como mandado. II – Devidamente cumprida, devolvam-se com 

as baixas e anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo. 

São Félix do Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-35.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000165-35.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24722948. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 
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ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-28.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ARRUDA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000159-28.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715519. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 
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infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1000155-88.2019.8.11.0017
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ALLAN PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000155-88.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715515. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000247-66.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24692066. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 
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bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1000243-29.2019.8.11.0017
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MARTA APARECIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000243-29.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24692051. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 
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2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-74.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMARA ELIAS QUEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000240-74.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24692075. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-81.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000246-81.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24696208. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 
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realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000158-43.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715337. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 
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destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000160-13.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715330. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-94.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DERSON JALES MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000174-94.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715298. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-70.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JESIVAN SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000195-70.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24356735. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 
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mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-60.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSSON DE SOUZA CORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000228-60.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 22538528. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-96.2019.8.11.0017
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Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000148-96.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24723293. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANOCA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000189-63.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24851172. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 
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posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1000208-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NASCIUTTI CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000208-69.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24852073. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 
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efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-62.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000202-62.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24852050. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-02.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000206-02.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24852066. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 
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ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-17.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000205-17.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24852064. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 
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infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-21.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000832-21.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ANTONIO GOMES BARROS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao Requerente 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. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de 

recurso público o qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 

4º, II do CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido 

nunca comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

10 (dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 30 de março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000712-75.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000712-75.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA CUNHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Vistos, etc. Por força da decisão proferida em sede de Embargos de 

Divergência no Resp. 1.319.232-DF, o Superior Tribunal de Justiça 

concedera efeito suspensivo ao recurso interposto, obstando o 

cumprimento da sentença proferida na ACP 94.008514-1 da 3ª Vara 

Federal do DF. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA 

DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO QUE CONFERE 

EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL 

EFEITO. EXTENSÃO. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. 

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA 

O QUAL SE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. 1. Revela-se defeso a 

interposição simultânea de dois agravos contra o mesmo ato judicial, ante 

o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, 

o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2. De acordo 

com o entendimento desta Turma, o efeito suspensivo determinado em 

sede de tutela provisória nos Embargos de Divergência no RESP nº 

1.319.232-DF impede o prosseguimento do cumprimento provisório da 

sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1 (REsp 

1.732.132/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018). 3. 

Agravo interno de fls. 174-179 não conhecido e agravo interno de fls. 

168-173 não provido. (AgInt no REsp 1743566/SC, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 

30/09/2019) Sendo assim, Determino o sobrestamento dos presentes 

autos, até ulterior deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

devendo o Exequente pronunciar nesse sentido. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 27 de março de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000033-41.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SANTOLIN (REQUERENTE)

JAMIR SANTOLIN (REQUERENTE)

JAIR SANTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000033-41.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: GENI SANTOLIN, JAMIR SANTOLIN, JAIR SANTOLIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Por força da decisão 

proferida em sede de Embargos de Divergência no Resp. 1.319.232-DF, o 

Superior Tribunal de Justiça concedera efeito suspensivo ao recurso 

interposto, obstando o cumprimento da sentença proferida na ACP 

94.008514-1 da 3ª Vara Federal do DF. Nesse sentido, colaciono o 

seguinte julgado do e. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOIS AGRAVOS 

INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. 

UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO QUE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO A 

RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL EFEITO. EXTENSÃO. 

EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. NECESSIDADE DE 

SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA O QUAL SE 

DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. 1. Revela-se defeso a interposição 

simultânea de dois agravos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da 

unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que 

reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2. De acordo com o 

entendimento desta Turma, o efeito suspensivo determinado em sede de 

tutela provisória nos Embargos de Divergência no RESP nº 1.319.232-DF 

impede o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença 

proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1 (REsp 1.732.132/RS, de minha 

relatoria, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018). 3. Agravo interno de fls. 

174-179 não conhecido e agravo interno de fls. 168-173 não provido. 

(AgInt no REsp 1743566/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Sendo assim, 

Determino o sobrestamento dos presentes autos, até ulterior deliberação 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), devendo o Exequente pronunciar 

nesse sentido. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia - MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000821-89.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR VENDELINO VENDRUSCOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000821-89.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ADEMAR VENDELINO VENDRUSCOLO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Decisão Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e provas 

pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente 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. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido nunca comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000769-93.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LEODYLCE PACIENTE LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000769-93.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): LEODYLCE PACIENTE LUZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente 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. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido nunca comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-34.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GAMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000027-34.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: JOAQUIM GAMA OLIVEIRA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Manutenção de 

Aposentadoria por invalidez c/c tutela antecipada proposta por JOAQUIM 

GAMA OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS. Requer em síntese que seja concedida medida antecipatória de 

urgência no sentido de determinar a manutenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez com o recebimento do salário integral. 

Tratando-se de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, o caso é de análise dos requisitos próprios à 

concessão da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil, em particular no seu §3º, verifica-se que é 

requisito imprescindível para à concessão da medida de urgência a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

concederá a tutela. “Art. 300 - A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o - A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso dos autos, por 

se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará 

em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da 

regra esculpida no art. 300, §3º do Novo Código de Processo Civil 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. 

Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do aludido Diploma 

Legal para a concessão da medida pleiteada, imperioso o INDEFERIMENTO 

do pedido de urgência da tutela. Com efeito, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Em tempo, 

defiro as benesses da assistência judiciária gratuita. Por fim, tendo em 

vista que a parte autora está amparada pelo Estatuto do Idoso (art. 71), 

bem como pela inteligência do art. 1.048 do Código de Processo Civil, 

determino a prioridade na tramitação do processo, logo, fica a secretária 

responsável pelas alterações pertinentes no PJe – Processo Judicial 

Eletrônico – para que se promova efetivamente a benesse concedida. São 

Félix do Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina De Almeida 

Juíza De Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-25.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VITURINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000446-25.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO VITURINO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Decisão Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao Requerente 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. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de 

recurso público o qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 

4º, II do CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido 

nunca comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

10 (dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 30 de Março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-53.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTO LIBERATO VENDRUSCOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000071-53.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): AIRTO LIBERATO VENDRUSCOLO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente 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. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000790-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000790-69.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ROSANGELA DA SILVA COSTA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente 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. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido nunca comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-38.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VIEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000072-38.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): ANTONIA VIEIRA RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente 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. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 
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com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-22.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRTON BARROS AZEVEDO 02582428175 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU JUNIOR CORREIA DA SILVEIRA OAB - GO45615 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000086-22.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOSE AIRTON BARROS AZEVEDO 02582428175 REU: 

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA Preliminarmente, útil se faz o 

analise do pedido de benefício da assistência judiciária gratuita. Pois bem. 

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. A presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo 

mediante indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, 

LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora o autor tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos qualquer 

princípio de prova da alegada ausência de recursos. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-55.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DA SILVA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRESENTE S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO MATOS DE BRITO OAB - MG30035 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº 

1000390-55.2019.8.11.0017 PARTE AUTORA: EROTILDES DA SILVA 

MILHOMEM PARTE RÉ: VALE PRESENTE S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÕES DE 

FAZER SENTENÇA Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Versam os autos digitais sobre reclamação aforada com 

pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização de danos morais por prática abusiva indenizável, envio de 

cartão de crédito não contratado e ou solicitado. Foi rejeitada a proposta 

de conciliação feita em audiência preliminar. Ofertou-se contestação e 

réplica por escrito, vindo os autos conclusos para o julgamento 

antecipado. Decido. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela Reclamada vez que em se tratando de relação de consumo, o Código 

de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único e 18, estabelecem 

a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C.. A situação narrada e comprovada é de simples 

compreensão, porém, constrangedora do ponto de vista de nosso sistema 

tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). Ressalto, no mérito, que a relação 

jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a parte 

autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 

2º c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a parte reclamada 

subsume-se ao conceito do art. 3º do referido diploma legal. Por essa 

razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive no que 

se refere à inversão do ônus da prova em favor da parte autora e à 

natureza objetiva da responsabilidade civil da parte ré. Trata-se de caso 

em que a parte Requerida, sem qualquer solicitação, encaminhou para o 

endereço da Autora um cartão de crédito MASTERCARD da empresa 

VALE PRESENTE, sendo que o referido cartão de crédito jamais fora 

solicitado pela Autora que nunca contratou quaisquer dos serviços 

prestados pela Reclamada. Enfatiza, que a conduta da Reclamada é 

evidentemente abusiva e ensejadora de reparação dos danos morais 

sofridos pela Autora, bem como o envio de cartão de crédito, ainda que 

bloqueado, sem pedido prévio e expresso do consumidor, caracterizando 

prática comercial abusiva e autoriza a indenização por danos morais, e 

que ante a situação posta em juízo, requereu o pleito indenizatório. Em 

defesa, a Demandada apresentou-se peça alegando que sua atividade 

“restringe -se a “administração e o processamento de cartões de 

pagamento pré-pagos de uso nacional e internacional, tais como cartões 

presente , cartões vales -alimentação, vales refeição, vales transporte, 

vales -cultura, cartões de incentivo e cartões para uso em viagens 

internacionais e produtos similares” promovendo a intermediação de 

operações financeiras por meio de cartão magnético e sua plataforma 

digital, e não oferece “cartão de crédito”, como afirmou a Requerente, mas 

cartão -presente , onde um valor certo é disponibilizado ao titular do cartão 

para que dele disponha da maneira que melhor lhe aprouver, sem a 

exigência de qualquer contrapartida por parte da Requerida, sendo então 

parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, na medida em 

que não participou da relação contratual que dá azo a esta ação, sendo 

responsável tão -somente pelo meio de disponibilização do crédito que foi 

conferido à Requerente, a título de “cartão -presente”. Destaca ausência 

de prática abusiva por parte da Requerida “Vale Presente”, requer 

improcedência do pedido de reparação moral, vez que NÃO HOUVE por 

parte da Requerida “Vale Presente”, qualquer ato que possa ser 

considerado como invasivo à privacidade da Requerente a ponto de gerar 

transtornos e aborrecimentos, requerendo por fim, sejam julgados 

totalmente improcedentes os pedidos efetuados na inicial. Assim, tenho 

como ilegítimo os argumentos da ré em não ter tido conduta de prática 

considerada abusiva, que tão bem delineada pelo Códex consumerista ao 

proceder com o envio sem prévia solicitação e ou contratação por parte 

da Autora, que impõe-se a procedência dos pedidos veiculados pela 

autora, sendo de se frisar, nesse aspecto, que o dano moral aqui é in re 

ipsa. Desta feita, embora de simples compreensão do ponto de vista 

objetivo, a circunstância em exame gera no campo psicológico clara 

sensação de impotência, humilhação e verdadeiro constrangimento à 

reputação da vítima do acidente de consumo, daí porque acatarei o pedido 

na forma dos arts. 39 da Lei 8.078/1990 e 186 do CC e arbitrarei 

indenização pela surpresa e sofrimento impostos ao reclamante. Art. 39. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) I - condicionar o 

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; II - recusar 

atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 

disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e 

costumes; III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; (...) – O art. 186 do CC 
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dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Vejamos abaixo o que se extrai da jurisprudência acerca do 

tema em debate: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA 

COMERCIAL ABUSIVA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. 1. O envio do 

cartão de crédito, ainda que bloqueado, sem pedido pretérito e expresso 

do consumidor, caracteriza prática comercial abusiva, violando 

frontalmente o disposto no artigo 39, III, do Código de Defesa do 

Consumidor. 2. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 3. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - 

DESNECESSIDADE DE RESPOSTA A TODAS AS ALEGAÇÕES DAS 

PARTES). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. ENVIO DE CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO. SOLICITAÇÃO 

PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR EQUITATIVO, PROPORCIONAL E 

RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Independentemente da múltipla função 

e do bloqueio da função crédito, constitui prática comercial abusiva o 

envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do 

consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de 

multa administrativa. Precedentes. 2. O valor da indenização por danos 

morais arbitrado na decisão agravada mostra-se equitativo, proporcional e 

razoável. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ENVIO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA) STJ - EDcl no AREsp 528668-SP, AgRg 

no AREsp 275047-RJ, REsp 1199117-SP, (ENVIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO - ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO) STJ - REsp 

1261513-SP, REsp 1199117-SP Dessa forma, caracterizando-se o ato 

ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o 

dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo 

com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano 

sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Reitera-se que no caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem, o que torna desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. A fixação do valor devido a título de indenização pelo 

dano moral aqui configurado deve atender ao princípio da razoabilidade, 

pois se impõe, a um só tempo, reparar a lesão moral sofrida pela parte 

autora sem representar enriquecimento sem causa e, ainda, garantir o 

caráter punitivo-pedagógico da verba, pois a indenização deve valer, por 

óbvio, como desestímulo à prática constada. À luz de tais critérios, e 

considerando a dimensão dos fatos aqui relatados, fixo a quantia de R$ 

1.000,00 (Um mil reais) a título de reparação, por entendê-la justa e 

adequada para o caso. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Assim, caminho outro não há senão o da procedência 

do pedido. Posto isso, julgo procedente o pedido para condenar a 

Reclamada no pagamento de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), a título de 

reparação moral, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais 

a partir da data da publicação da sentença. Sem custas e honorários de 

advogado por força do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fica 

a parte vencida ciente de que o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento 

sem incidência da multa de 10% (Novo CPC 523, § 1º) correrá do trânsito 

em julgado, independentemente de nova “citação”, intimação ou notificação 

posterior, ato nitidamente incompatível com o espírito desburocratizado 

dos Juizados Especiais Cíveis e com as regras claríssimas do art. 52, 

incisos III e IV da Lei 9.099/1995 (FONAJE, Enunciado 161). 1 STJ, Súmula 

362. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de 

Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. P.I.C. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-44.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO LIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

ACACIO ALVES SOUZA OAB - MT14724/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº 

8010066-44.2015.8.11.0017 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO LIZZI 

PARTE RÉ: BANCO DO BRASIL AS AÇÃO DE DANOS MORAIS c/c PEDIDO 

DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Dispensado o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação e o autor impugnação no prazo legal. SENTENÇA Versam os 

autos digitais sobre reclamação aforada com pretensão de condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização de danos morais por 

fato de má prestação de serviço (não levou o autor ao destino na forma 

contratada – noite de Natal). Foi rejeitada a proposta de conciliação feita 

em audiência preliminar. Ofertou-se contestação e por escrito, vindo os 

autos conclusos para o julgamento antecipado. Decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A situação 

narrada e comprovada é de simples compreensão, porém, constrangedora 

do ponto de vista de nosso sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). 

Ressalto, no mérito, que a relação jurídica objeto da presente demanda é 

de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo 

conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 

8.078/90 e, igualmente, a parte reclamada subsume-se ao conceito do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora e à natureza objetiva da responsabilidade civil da 

parte ré. Trata-se de caso em que a parte reclamante cumpriu sua parte 

no contrato, tendo quitado empréstimo efetuado com o Banco Reclamado 

de financiamento de seu veículo em 2009.. Todavia, que mesmo após o 

requerente ter efetuado todos os depósitos, o requerido se recusa a dar 

quitação da dívida, não retirando o gravame do veículo. Desta feita, que 

não conseguiu transferir o Veículo FIAT UNO, ano 2000/2001, Placas 

KDZ1568, RENAVAN 740615262, de sua propriedade, por ainda constar 

no Sistema Nacional de Gravame (SNG) restrição em favor dessa 

instituição financeira, informando também , que o Certificado de Registro 
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do Veículo – CRV foi assinado e teve firma reconhecida, cuja validade se 

expirou em 04 de novembro de 2013. Enfatiza, que após inúmeras 

tentativas, inclusive por meio extrajudicial (notificação extrajudicial - 

anexo), o requerente não obteve sucesso em ter declarado extinto seu 

débito com o requerido, ingressando com a presente ação, afim de que 

seja compelido o Reclamado a providenciar a baixa da restrição, existente 

no veículo acima especificado em favor dessa instituição, vez que inexiste 

qualquer pendência financeira que justifique a manutenção de tal 

procedimento e no intuito de ser ressarcido pelos danos que vem 

sofrendo, devido à falta de baixa em citado Gravame, consoante a base 

legal, doutrinária e jurisprudencial, que ante a situação posta em juízo, 

requer o pleito indenizatório de danos morais. Em defesa, apresentou-se 

peça alegando que não se desincumbe o Autor do ônus legal de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, que a Instituição zela pelo 

interesse e bem estar de seus clientes, estabelecendo critérios de gestão 

de pessoal para atender de forma satisfatória os seus clientes e demais 

cidadãos, e que confirma assim a improcedência do pedido da parte 

REQUERENTE, sendo absurda a indenização pretendida pela parte 

REQUERENTE, a título de dano moral, despropositada, o que leva à 

indisfarçável conclusão de que as partes se veem diante de um pleito de 

locupletamento indevido, apresenta no corpo de sua defesa documento 

com a devida baixa do gravame realizado sem indicação da data em que 

foi realizada, estando ausentes os elementos ensejadores de 

caracterização do dano moral requerido. Assim, tenho como ilegítimo os 

argumentos do réu em não proceder ao cumprimento do que contratado, 

não efetuando ao tempo programado a baixa do gravame, e não ter 

apresentado à solução do problema, con-figurado, pois, o fato da 

verificada falha/defeito e má prestação do serviço descrito, impõe-se a 

procedência dos pedidos veiculados pelo autor, sendo de se frisar, nesse 

aspecto, que o dano moral aqui é in re ipsa. Desta feita, embora de simples 

compreensão do ponto de vista objetivo, a circunstância em exame gera 

no campo psicológico clara sensação de impotência, humilhação e 

verdadeiro constrangimento à reputação da vítima do acidente de 

consumo, daí porque acatarei o pedido na forma do art. 14 da Lei 

8.078/1990 e arbitrarei indenização pela surpresa e sofrimento impostos 

ao reclamante. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pelo Réu, surge o seu dever de indenizar. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, 

de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Reitera-se que no caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa ao direito de outrem, o que torna desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. A fixação do valor devido a título de indenização pelo 

dano moral aqui configurado deve atender ao princípio da razoabilidade, 

pois se impõe, a um só tempo, reparar a lesão moral sofrida pela parte 

autora sem representar enriquecimento sem causa e, ainda, garantir o 

caráter punitivo-pedagógico da verba, pois a indenização deve valer, por 

óbvio, como desestímulo à prática constada. À luz de tais critérios, e 

considerando a dimensão dos fatos aqui relatados, fixo a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação, por entendê-la justa e 

adequada para o caso. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da instituição financeira 

autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Posto isso, julgo procedente o pedido para 

DETERMINAR a imediata baixa do gravame do veículo FIAT UNO, ano 

2000/2001, Placas KDZ1568, RENAVAN 740615262 e CONDENAR o 

Reclamado no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

reparação moral, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais 

a partir da data da publicação da sentença. Sem custas e honorários de 

advogado por força do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fica 

a parte vencida ciente de que o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento 

sem incidência da multa de 10% (Novo CPC 523, § 1º) correrá do trânsito 

em julgado, independentemente de nova “citação”, intimação ou notificação 

posterior, ato nitidamente incompatível com o espírito desburocratizado 

dos Juizados Especiais Cíveis e com as regras claríssimas do art. 52, 

incisos III e IV da Lei 9.099/1995 (FONAJE, Enunciado 161). 1 STJ, Súmula 

362. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de 

Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. P.I.C. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO YJAHIWA KARAJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25839/O-O 

(ADVOGADO(A))

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º: 

8010048-57.2014.8.11.0017 Reclamantes: TIMOTEO YJAHIWA KARAJA 

Reclamado: ALAOR FERREIRA DE SOUSA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS Visto, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício e ou preliminares que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão ao autor. Compulsando os autos, verifica-se que a 

causa de pedir da parte autora é o pedido de INDENIZAÇÃO por danos 

morais e reparação por danos materiais, tendo alegado que 

“aproximadamente no mês de junho de 2010, o Requerente deixou um 

equipamento para teste de bomba e bico injetor, na propriedade do 

Requerido, sob sua responsabilidade. Acontece que, quando o 

Requerente foi buscar o objeto em questão, foi surpreendido pela situação 

em que se encontrava o equipamento e pela recusa em devolver o objeto 

pelo Requerido, sendo que o testador de bicos e bombas injetoras estava 

ao ar livre, sem nenhuma proteção, completamente deteriorado e, faltando 

várias peças, que foram tiradas pelo Requerido. Continua que quando 

indagado para fazer a devolução, o Requerido informou que não iria 

devolver , pois Cleiber Lacerda, genro da esposa do Requerente, estava 

devendo o valor de R$3.000,00 (Três mil reais), mediante a uma dívida 
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contraída com o Requerido e, que a máquina, objeto desta lide, seria para 

quitar o saldo devedor dessa dívida. Finalmente, o Requerente informou ao 

Requerido que não tinha nada a ver com essa dívida e, que já tinha feito 

compromisso de vender o equipamento para Sr. Antônio Camelo Neto, no 

valor de R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), que seriam pagos pela entrega 

de 10 (dez) bezerros, da raça nelore, no valor de R$6.000,00 (Seis Mil 

Reais), 10 (dez) bezerras, da raça nelore, no valor de R$4.000,00 (Quatro 

Mil Reais) e, finalmente uma motocicleta biz, vermelha do Sr. Xau no valor 

de R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), conforme contrato de compra e venda em 

anexo. Finaliza que por diversas vezes o Reclamante tentou uma solução 

pacífica, e requer por fim pedido indenizatório de danos materiais e morais. 

O Demandado contesta as alegações da inicial, e requer a improcedência 

da ação, mencionando que não teria como validar a pretensão do autor, 

vez que sequer há comprovação de que o autor é o legítimo proprietário 

do equipamentos objeto da reclamação, e que por consectário não que se 

falar em dano material e dano moral indenizável. Por conseguinte, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. Nesta condição, inexistindo ou 

não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, a 

improcedência da ação neste caso se impõe. Desta feita, que narra o 

Autor que foi deixado um equipamento para teste de bomba e bico injetor, 

na propriedade do Requerido, sob sua responsabilidade. Assim, que foi 

surpreendido pela situação em que se encontrava o equipamento e pela 

recusa em devolver o objeto pelo Requerido, sendo que o testador de 

bicos e bombas injetoras estava ao ar livre, sem nenhuma proteção, 

completamente deteriorado e, faltando várias peças, que foram tiradas 

pelo Requerido. Nesta perspectiva, mesmo que sensível este juízo a toda 

narrativa descrita pelo Demandante, verificamos que há ausência de 

outros elementos e fundamentos fáticos que impedem o reconhecimento 

do direito pleiteado pelo autor, já que ausente a comprovação inclusive de 

que se trata o autor de legítimo proprietário do equipamento reclamado. 

Assim, não fez o reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no 

art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos 

Tribunais, senão vejamos: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE PROVAS E INFORMAÇÕES MÍNIMAS, INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA QUE SUPÕE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A 

AMPARAR JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71006380349, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/11/2016). EMENTA- RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – ISENÇÃO 

DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE – 

FATO NÃO COMPROVADO – AFIRMAÇÃO BASEADA EM PROVAS 

UNILATERAIS E CONVERSAS DE WHATSAPP – PRETENSÃO INICIAL 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A pretensão inicial fundada em indenização por danos morais e 

obrigação de fazer por suposta negativa de atendimento de operadora de 

plano de saúde deve ser julgada improcedente, uma vez que as alegações 

iniciais se baseiam em provas unilaterais e “print” de conversas de 

whatsapp. É incontroverso o fato de que a adesão ao plano de saúde 

previu a isenção de carência para qualquer atendimento médico. Não há 

provas que a Ré tenha negado o atendimento exigindo o cumprimento das 

carências contratuais, sendo que tal prova é de incumbência do 

consumidor, por se tratar de prova constitutiva do direito pleiteado, nos 

moldes do artigo 373, I, do NCPC. Recurso conhecido e provido para 

reformar a sentença e julgar improcedente a ação proposta.(Orgão 

Julgador: Turma Recursal Única, Relator MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES, Data do Julgamento 12/12/2017, Data de Publicação: 

12/12/2017). Portanto, em que pesem as considerações tecidas pelo 

autor, não houve real comprovação de que a ilegalidade praticada, foi 

efetivada pela conduta do Réu. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. P.I.C. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da 

Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000499-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000499-69.2019.8.11.0017. EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA 

SOUSA EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, 

etc. Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por Marcos Antônio 

Miranda Sousa em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados e 

representados nos autos. Recebida a inicial, determinou-se citação do 

Estado (evento n. 26595438). Devidamente citado, a Estado/executado 

manifestou não ao interesse em impugnar o cálculos; muitos menos 

apresentou embargos a execução; assim sendo concordando com valor 

aportado no feito (evento n. 29370784). Subsequente, o exequente 

requereu a homologação do cálculo apresentado com a inicial e a 

expedição de RPV (evento n. 29878082). Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Conforme consignado no relatório, o 

Executado deixou de oferecer embargos, não se opondo ao valor em 

execução declinado na inicial. Diante do exposto, e por não haver 

qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de evento n. 21009478 - fl. 11, no valor de R$: R$ 

7.236,08 (sete mil, duzentos e trinta e seis reais e oito centavos). Assim 

sendo, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV, 

acompanhado das peças essenciais, atendendo ao disposto nos artigos 

3° e 4° do Provimento 011/2017 – CM. Advirto ao Sr. Gestor para que 

obedeça o procedimento estabelecido nos Provimentos n. 32/2018-CGJ e 

11/2017-CM. Por fim, comprovado nos autos o depósito, expeça-se alvará 

eletrônico para levantamento do valor em favor do Exequente. Após, 

tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo pagamento. 

São Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-94.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENI DIAS HARTKOPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

ACACIO ALVES SOUZA OAB - MT14724/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S.A- CREDITO E FINANCIAMENTO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

JESUS RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo: 

8010041-94.2016.8.11.0017 Reclamante: ALCENI DIAS HARTKOPF 
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Reclamado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT Reclamada: BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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. COMINATÓRIA COM 

PEDIDO DE LIMINAR (ART. 273, CPC), proposta ALCENI DIAS HARTKOPF 

em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando o Autor que em 07 de maio 

de 2014, o Requerente firmou com um garagista do Município de Barra do 

Garças, aquisição através de financiamento pela BV FINANCEIRA – 

Operação CP/CDC Nº 390752295, do veículo VOLKSWAGEN GOL 

SPECIAL 1.0 MI 2P (GG) COMPLETO 2002-2003, PLACAS: KEW3740, 

GASOLINA, CHASSI 9B2CA05Y13T052609, RENAVAN 00791492664, 

COR PRETA, conforme documento anexo. Relata que ao tentar realizar o 

pagamento do IPVA e Seguro Obrigatório do veículo, o Requerente se 

deparou com o fato de que o veículo ainda se encontrava em nome de seu 

anterior proprietário, JESUS RIBEIRO, quando deveria estar em seu nome, 

alienado para a instituição BV FINANCEIRA, muito embora o contrato e o 

gravame já esteja devidamente cadastrado pelo agente financeiro 

conforme documento expedido pelo DETRAN -MT (cópia em anexo). 

Continua, que fato é que o Requerente tem a posse do veículo, que utiliza 

para trabalho e lazer, entretanto não vem podendo desfrutar de seu uso, 

em virtude de estar com a documentação irregular, e que o vendedor 

deveria ter apresentado o CRV (Certificado de Registro do Veículo) 

devidamente assinado e com firma reconhecida do proprietário anterior, e 

não o fez. Entretanto, o processo de financiamento do veículo foi 

aprovado pelo ente financeiro, conforme contrato em anexo, e o 

Requerente, pensando estar o veículo em situação regular, vem pagando 

normalmente as prestações. Ante o exposto, requereu tutela de urgência 

no sentido de determinar ao Detran/MT (21ª Ciretran de São Félix do 

Araguaia – MT) que emita o CRV em nome do requerente, alienado para o 

ente BV FINANCEIRA LTDA. A liminar pleiteada foi deferida pelo juízo 

sendo DETERMINADO que o Requerido DETRAN-MT (21° CIRETRAN de 

São Félix do Araguaia/MT) emita o CRV em nome do Requerente, alienado 

para o ente BV Financeira LTDA (conforme já consta nos dados do 

próprio DETRAN/MT - documento contido no movimento n.° 1.4), 

ressalvado a necessidade de se realizar perícia e/ou quitação de 

eventuais tributos e taxas inerentes à emissão do referido documento; E 

DESDE QUE NÃO CONSTE BUSCA E APREENSÃO DO RESPECTIVO 

VEÍCULO EMITIDO POR OUTRO JUÍZO. DA PRELIMINAR DOS 

RECLAMADOS da Inépcia da inicial – ilegitimidade passiva Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva dos reclamados, uma vez que do pleito solicitado, ficou 

evidenciado com as informações trazidas primeiro pela Defesa 

apresentada pelo Reclamado –DETRAN, via dos documentos juntados, que 

o fato apresentado pelo Autor, jamais ocorreu no DETRAN/ MT, em razão 

de o veículo ter registro no DETRAN/GO e não no DETRAN/ MT (docs. 

anexos) aliado ao que também informa o extrato veicular oriundo do 

DETRAN/GO, o veículo foi licenciado até 2015, data posterior a alegada 

aquisição, pelo Autor. Extrai-se ainda das informações da peça 

contestatória, que o veículo objeto da lide, sequer consta registro na base 

de dados do DETRAN-MT, em razão de o prontuário do veículo em 

questão, ser registrado no Estado de Goiás, ainda em nome do Sr. Jesus, 

gerando débitos em favor daquele Estado, (doc. anexo) e o automóvel 

nem mesmo está sob a jurisdição e competência do DETRAN-MT, o que 

possibilitou justificar o não cumprimento da liminar deferida, requerendo 

por fim a total improcedência da ação, e a exclusão imediata do 

DETRAN/MT da presente lide por não ser parte legítima em figurar na 

demanda, conforme demonstrado. Analisamos no segundo momento, a 

contestação apresentada pela Reclamada, que também suscitou 

ilegitimidade passiva da Ré BV Financeira S/A – defeito decorrente da 

relação jurídica entre a parte autora e o lojista vendedor do veículo, posto 

que, a relação comercial de entrega do veículo e documentos de 

transferência ocorreu diretamente entre a parte Autora e a loja que o 

vendeu o bem, que, no presente caso, segundo a parte Autora trata-se de 

M3 VEÍCULOS, que acolho a preliminar suscitada, vez que clarividente que 

o Reclamante e a Ré BV Financeira S/A possuem relação contratual pela 

qual esta é responsável apenas pela concessão de financiamento, e não 

há qualquer vínculo jurídico entre a relação de entrega do veículo e 

documentação relacionada, a transferência estabelecida entre o lojista e a 

parte Autora, e a concessão de financiamento. No que tange ao pedido de 

condenação do reclamante por litigância de má-fé, percebo não presente 

qualquer conduta temerária ou incidente manifestamente infundada de 

parte do Reclamante, razão pela qual deixo de deferi-lo. Ante o exposto, 

reconheço as ilegitimidades passivas dos reclamados e, com amparo no 

Art. 485, V, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução 

do mérito, a presente reclamação, revogando a liminar anteriormente 

deferida. Expeça-se os ofícios necessários. 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. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. P.I.C. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial 

Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente 

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. Intimem-se. Cumpra-se. 
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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000075-61.2018.8.11.0017 Reclamante: ADAIR JOSE LIMA BEZERRA 

Reclamado: BANCO BRADESCO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E LIMINAR Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. 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. Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 
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VIII. 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E LIMINAR , na qual a parte Autora alega em síntese, que é 

correntista do BANCO BRASDESCO S/A, conta 0482-0 e Agência 618 

fixada no Município de São Felix do Araguaia/MT e percebeu conforme 

anexa o Boletim de Ocorrência efetuado aos autos, ao verificar sua conta, 

foi surpreendido com um empréstimo pessoal realizado em seu nome no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representado pelo documento nº 

8300843, em 02 de janeiro de 2018, e não existe qualquer contrato 

assinado, no que se refere ao primeiro empréstimo). Continua que todo o 

dinheiro foi retirado da conta através de saques realizados no mesmo dia 

(02/01/2018), conforme se verifica através dos Extratos Bancários em 

anexo, e não havendo mais possibilidade de sacar, foi realizada 

transferência do restante em duas vezes para a conta em nome de Caique 

Calito Fernandes da Costa, pessoa desconhecida pelo requerente 

conforme se comprova por meio do extrato bancário. Destaca que em data 

de 28 de fevereiro de 2018 ao receber seu salário o requerente já foi 

cobrado por mora no valor de R$ 339,43 (trezentos e trinta e nove reais e 

quarenta e três centavos), e na sequência veio à parcela de R$ 1.213,06 

(um mil duzentos e treze reais e seis centavos) primeiros prejuízos. 

Outrossim, que estando junto ao banco foi informado de que deveria fazer 

uma renegociação a fim de reduzir o valor das parcelas, assim que foi 

realizado novo empréstimo através do contrato nº 342300299, em 15/03 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foi imediatamente amortizado no 

valor restante do suposto empréstimo restando na conta o saldo negativo 

de R$ 216,40 (duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) conforme 

extratos. Desta feita que ao requerente restou apenas uma dívida 

parcelada em 20 (vinte) vezes de R$ 512,53 (quinhentos e doze reais e 

cinquenta e três centavos) a serem quitadas todo dia 16 de cada mês 

consoante cédula de crédito bancário resultante da segunda negociação 

de R$ 5.295,80 (cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta 

centavos), incluídos seguro prestamista. Contudo, todo valor pago de 

forma indevida deve ser restituído conforme regramento civil requerendo a 

repetição do indébito, e consequente devolução de todo o valor pago 

ilegalmente equivalente no total de R$ 9.255,34 (nove mil duzentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), e pela situação, 

requereu tutela antecipada e condenação do Reclamado em danos morais. 

A tutela pleiteada foi deferida pelo juízo almejada pelo autor para 

DETERMINAR que a parte requerida proceda com a imediata suspensão 

das cobranças das parcelas do empréstimo efetivadas na conta corrente 

do requerente, no valor mensal de R$ 512,53 (quinhentos e doze reais e 

cinquenta e três centavos), no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. O Reclamante menciona que entrou em contato por diversas 

vezes para solucionar o problema administrativamente, sem obter êxito. 

Dessa forma, o reclamado com sua má prestação do serviço, restou 

configurada a conduta ilícita, vez que diligenciou em face da contratação 

efetivada que não reconhecida pelo autor. Neste contexto, caberia a parte 

reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria provar a licitude da contratação e dos descontos indevidos 

perpetrados na conta do Autor, o que não fez, sobretudo por ter trazido 

defesa genérica, e não tendo trazido aos autos contrato havido entre as 

partes, demonstrando a relação verdadeira existente, e a regularidade dos 

empréstimos reclamados pelo autor. Ora, tal conduta demonstra descaso 

com o cliente, sobretudo porque se houve a negativa da contratação, 

caberia ao Demandado comprovar a regularidade em sua defesa, se 

atendo a negar categoricamente todos os fatos e atos ilícitos apontados 

pelo Reclamante como sendo de sua autoria, uma vez que jamais praticou 

qualquer ato que pudesse ensejar os danos morais ou quaisquer outros 

alegados na inicia, pugnando pela legitimidade dos débitos Constatada a 

falha na prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a 

reclamada à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, 

sendo ilegítima a contratação, por conseguinte indevidas as cobranças 

lançadas na conta corrente do Autor, torna-se evidente o ato ilícito, 

devendo ser considerada nula a reclamada contratação referente aos 

contratos ns.° 342300299 e 8300843. Saliento que, não há provas 

suficientes nos autos que comprovam as articulações fático-jurídicas 

invocada pelo reclamado, de modo que a produção probatória que lhe 

incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 

373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” R$ Dessa maneira, verificada 

a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o 

dano, e a culpa do reclamado no evento danoso, surge o dever de 

indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pelo Banco 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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 do 

reclamado. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” 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 do reclamado. 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 pelo reclamado, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. 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 do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular o Reclamado a agir com a negligência que restou 

demonstrada, como medida de caráter pedagógico. Por fim, reputo os 

danos materiais alegados pelo Reclamante, que devidamente 

comprovados nos autos, sendo aplicável a presente situação, o que 

preceituado no artigo 42 do CDC. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim 

de: DECLARAR inexistentes os empréstimos indébitos lançados 

indevidamente na conta da Autora, tornando DEFINITIVA a liminar 

concedida, CONDENAR o reclamado a restituir a repetição de indébito a 
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Reclamante no valor de R$ 9.255,34 (nove mil duzentos e cinquenta e 

cinco reais e trinta e quatro centavos) já na forma dobrada pelos danos 

materiais comprovados, e a título de danos MORAIS, CONDENAR a pagar 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com 

incidência a partir da citação. Com fundamento no que dispõe a primeira 

parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). 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. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. P.I.C. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO
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Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIS MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº 

1000780-25.2019.8.11.0017 PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO 

PARTE RÉ: REIS MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação e o autor impugnação no prazo legal. SENTENÇA Versam os 

autos digitais sobre reclamação aforada com pretensão de condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização de danos materiais e 

morais por venda de veículo ao autor com vícios, que após o pagamento 

(compra do veículo) precisou efetuar inúmeros reparos. Foi rejeitada a 

proposta de conciliação feita em audiência preliminar. Ofertou-se 

contestação e réplica por escrito, vindo os autos conclusos para o 

julgamento antecipado. Decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A situação narrada e comprovada é de 

simples compreensão, porém, constrangedora do ponto de vista de nosso 

sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). Das Preliminares DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PROVA PERICIAL Destarte, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No entanto, não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DIANTE DA NECESSIDADE DE 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS No que se refere ao acesso ao Juizado 

Especial permite que o cidadão interponha a ação diretamente, sem a 

presença de advogado e sem o pagamento de honorários de sucumbência 

e de custas. Hoje, a Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não admite 

qualquer forma de intervenção ou assistência de terceiros, razão pelo 

qual, indefiro a preliminar de incompetência DO Juizado diante da 

necessidade de intervenção de terceiros. DA INCOMPETÊNCIA DA 

COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA PARA JULGAR A PRESENTE 

DEMANDA Indefiro a preliminar suscitada de incompetência da Comarca de 

São Félix do Araguaia para julgar a presente demanda, vez que conforme 

orientação do Egrégio TJ/MT, o local de propositura da ação é de exclusiva 

escolha do consumidor. Ressalto, no mérito, que a relação jurídica objeto 

da presente demanda é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c, 

17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a parte reclamada subsume-se 

ao conceito do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se 

a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive no que se refere à 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora e à natureza objetiva 

da responsabilidade civil da parte ré. Trata-se de caso em que a parte 

reclamante cumpriu sua parte no contrato, tendo adquirido veículo marca 

Land Rover, modelo Range Rover Evoque, Ano/Mod. 2013, Placas OMT 

6010 na empresa Reclamada e efetuado o pagamento conforme recibo 

acostado dos autos no valor R$ 120.000,00 em data de 10/04/2019. Pela 

Reclamada foi informado ao Autor no ato da aquisição que o veículo só 

poderia lhe ser entregue após os procedimentos internos da empresa, ou 

seja, o veículo deveria ser devidamente revisado pela sua Oficina 

conveniada - “Box 21” – onde uma checagem “padrão” seria realizada. 

Assim que, ao fim da revisão foi atestado o perfeito estado de 

funcionamento do veículo pelo chefe da Oficina “Box 21”, segundo o qual, 

um único mas pequeno defeito ficaria pendente, referente a maçaneta da 

porta traseira direita que, por falhas na abertura, deveria ser substituída, 

inclusive, a empresa requerida já o havia autorizado a fazer o pedido da 

peça nova . Todavia, de posse do veículo, o requerente iniciou a viagem 

de volta a São Félix do Araguaia no dia 19/04/2019 pela manhã e ainda 

dentro da região central de Goiânia, o veículo passou a apresentar 

problemas, com o painel acusando superaquecimento do motor e 

interrupção imediata do ar condicionado. Além disso, seguiu -se um forte 

cheiro de queimado e uma fumaça saindo do capô, o que obrigou o 

requerente a realizar manobras bruscas e arriscadas para sair daquele 

intenso movimento da Av. Mutirão e tentar estacionar imediatamente o 

veículo, pois estava assustado imaginando a possibilidade de o carro se 

incendiar. Nestas condições que precisou chamar guincho e o requerente 

encaminhou o veículo a outra oficina especializada na marca – PROTECH 

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA (PROTECH LAND) – onde se detectou 

o defeito e iniciou os devidos reparos, ressalvando-se Ressalta -se que o 

Sr. André, preposto da empresa requerida, acompanhou os serviços de 

conserto do veículo junto à oficina mecânica e assegurou ao requerente 

que todos os gastos com o conserto do veículo seriam pagos pela 

empresa requerida. Dessa forma, que os reparos efetuados para que o 

veículo pudesse funcionar normal e adequadamente demandaram o valor 

de R$ 8.980,02 (oito mil, novecentos e oitenta reais e dois centavos), 

conforme retratado pela Oficina Mecânica, nota fiscal anexada aos autos. 

Enfatiza que todas as tratativas mantidas com os prepostos da empresa 

requerida encontram -se devidamente registradas nas inúmeras 

mensagens de watsApp trocadas com o Sr . André e a Sra. Adriane, os 

quais, sempre foram categóricos em afirmar que todos os gastos com o 

conserto do veículo seriam ressarcidos ao requerente, que ante a 

situação posta em juízo e negativa do pagamento, requer o pleito 

indenizatório de danos materiais e morais, já que em conversa com o Sr. 

Neto (que presentou sendo proprietário da Reclamada) estava 

impossibilitado de efetuar o ressarcimento ao requerente porque não havia 

como contabilizar tal valor, já que na empresa requerida esse tipo de 

retirada do caixa não encontrava previsão contábil. E, o máximo que ele 

poderia ofertar seria um crédito no valor correspondente às despesas 

para ser utilizado pelo requerente em outra aquisição de veículo que 

eventualmente este viesse a realizar junto à empresa requerida. Em 

defesa, apresentou-se peça alegando que não agiu em desconformidade 

com a legislação vigente, e em “verdade, conforme comprova o Contrato 

de Consignação e Intermediação para Venda de Veículos em anexo 

(“Contrato de Consignação “ DOC. 03) e conforme sempre foi relatado, o 

Veículo foi deixado na Requerida em consignação, sendo de propriedade 

de Patrícia Marques Felipe, doravante denominada “Proprietária ”, 

conforme também demonstra o documento do Veículo (DOC. 06). Atente 

-se que o Contrato de Consignação (DOC. 03), no seu Parágrafo Segundo 

da Cláusula Quinta, deixa claro que a Requerida não é responsável pelos 

eventuais vícios do Veículo, sendo a Proprietária a única responsável por 

eventual ressarcimento, e por se tratar de um veículo consignado, ao 

tomar ciência dos problemas alegados pelo Requerente, a Requerida logo 

entrou em contato com a proprietária do Veículo, para que então pudesse 

se manifestar acerca dos referidos danos. No entanto, durante todo o 

tempo narrado pelo Requerente e até o presente, a proprietária do Veículo 

não apresentou nenhuma resposta e não quis se manifestar, arguindo 

excludente de responsabilidade, ausência do dever de indenizar, por não 
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ter evidencia de ato ilícito e culpa por parte da Reclamada, sendo julgados 

TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos constantes da Petição Inicial. 

Resta ainda asseverar que o contrato efetivado entre a Reclamada e a 

proprietária não tem nada a ver com o autor, devendo àquela se socorrer 

regressivamente de seu direito maculado, até porque o que solicitado ao 

Reclamante que foi o pagamento por esse foi devidamente adimplido. 

Assim, tenho como ilegítimo os argumentos da ré em não proceder ao 

cumprimento do que contratado, vez que se extrai dos autos que toda a 

situação foi acompanhada comprovadamente pelo preposto da 

Reclamada, Sr. André, não tendo como proceder a argumentação que o 

conserto foi revelia da Demandada e não ter apresentado à solução do 

problema, con-figurado, pois, o fato da verificada falha/defeitos ocultos do 

veículos, impõe-se a procedência dos pedidos requeridos pelo autor, 

sendo de se frisar, nesse aspecto, que o dano moral aqui é in re ipsa. A 

jurisprudência assente acerca do tema assim se manifesta, vejamos o 

aresto abaixo: Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Cível 

: AC 10024133970301001 MG EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO OCULTO EM 

VEÍCULO USADO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO - RESCISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. A prova do vício oculto no produto possibilita ao consumidor a 

redibição do negócio jurídico, respondendo objetivamente o fornecedor 

pelos danos originais do defeito – O dano moral caracteriza-se pela 

violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo 

valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a 

vida privada e a honra, entre outros. (TJ-MG – AC: 10024133970301001 

MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 

30/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018). (Recurso Cível N.º 

71007265267 – Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 28/11/2017. (Data de Publicação: 

Diário da Justiça dia 30/11/2017. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO USADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIO 

OCULTO. DEFEITO NO MOTOR QUE IMPEDE A TRAFEGABILIDADE. 

PROBLEMA CONSTATADO UM DIA APÓS A COMPRA. 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DEVER DE EFETUAR O 

PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO 

APRESENTADO PELO AUTOR. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E 

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

TJ-RS - Recurso Cível: 71005565957 RS RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. REVENDA. 

VÍCIO NO MOTOR. DEFEITO CONSTATADO LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. 

OPORTUNIZADO À REVENDA O REPARO DO VEÍCULO. PROVA DOS 

AUTOS QUE CONFIRMA A VERSÃO AUTORAL. DEPOIMENTO PESSOAL 

DO SÓCIO DA DEMANDADA QUE RECONHECE O DEFEITO NO MOTOR E A 

NECESSIDADE DE REPAROS. SENTENÇA REFORMADA. Desta feita, 

embora de simples compreensão do ponto de vista objetivo, a 

circunstância em exame gera no campo psicológico clara sensação de 

impotência, humilhação e verdadeiro constrangimento à reputação da 

vítima do acidente de consumo, daí porque acatarei o pedido na forma do 

art. 18 da Lei 8.078/1990 e arbitrarei indenização pela surpresa e 

sofrimento impostos ao reclamante, uma vez que, foi efetuada pela 

Reclamada à vistoria do veículo, e ainda sim houveram todos os 

transtornos relatados e comprovados, que acompanhado pelo preposto da 

Demandada, como já guisado acima. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de 

indenizar. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. Reitera-se que no caso dos autos 

o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. A fixação do valor 

devido a título de indenização pelo dano moral aqui configurado deve 

atender ao princípio da razoabilidade, pois se impõe, a um só tempo, 

reparar a lesão moral sofrida pela parte autora sem representar 

enriquecimento sem causa e, ainda, garantir o caráter punitivo-pedagógico 

da verba, pois a indenização deve valer, por óbvio, como desestímulo à 

prática constada. À luz de tais critérios, e considerando a dimensão dos 

fatos aqui relatados, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de reparação, por entendê-la justa e adequada para o caso. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Posto isso, Julgo 

Procedente os pedidos para CONDENAR a Reclamada ao pagamento DOS 

DANOS MATERIAS referente ao ressarcimento dos gastos com o 

conserto do veículo na importância de R$ 8.980,02 (oito mil, novecentos 

oitenta reais e dois centavos); e Condenar na importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de REPARAÇÃO MORAL, atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data da publicação 

da sentença. Sem custas e honorários de advogado por força do art. 55, 

caput, da Lei 9.099/1995, transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fica a parte vencida ciente de 

que o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento sem incidência da multa 

de 10% (Novo CPC 523, § 1º) correrá do trânsito em julgado, 

independentemente de nova “citação”, intimação ou notificação posterior, 

ato nitidamente incompatível com o espírito desburocratizado dos Juizados 

Especiais Cíveis e com as regras claríssimas do art. 52, incisos III e IV da 

Lei 9.099/1995 (FONAJE, Enunciado 161). 1 STJ, Súmula 362. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. P.I.C. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ATAUYLZA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-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):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

1000354-13.2019.8.11.001 REQUERENTE: ATAUYLZA DA SILVA PEREIRA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Ressai dos autos que nem mesmo foi anexada justificativa, ou seja, o 

motivo que ensejou a ausência na solenidade sempre será pretérito, 

motivo pelo qual, deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na 

ata qual teria sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando 

tão somente, se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos 

autos a documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no 

presente caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já 

estava ciente de sua ausência e sequer, até o momento, verifica-se que 

não se manifestou nos autos, ou informou qualquer motivo. Ex positis, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/1995, intime-se a parte contrária para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Turma Recursal, 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. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. P.I.C. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO S FÉLIX ARAGUAIA, 29 de março de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-77.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000201-77.2019.8.11.0017 Reclamante: JOSÉ COELHO BARROS 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, alegando o Autor, em 

síntese, que “na data de 13 a 15 do mês de fevereiro de 2019, o 

reclamante foi surpreendido com uma interrupção/apagão de energia 

elétrica que se alastrou na região por mais de 36 (dezesseis) horas 

consecutivas, conforme faz prova os documentos anexos, período em 

que ficou impossibilitado de utilizar os utensílios domésticos, bem como 

ventilador, geladeira para manter uma vida digna” Continua que ante ao 

ocorrido vivenciou situação de vulnerabilidade, desprezo e impotência, e 

quem somente passa e fica sem serviço essencial e de forma contínua, e 

que perdurou por quase 37 horas, pode descrever a lesão aos direitos. 

Assinala que a Reclamada não possui gerador reserva para suprir os 

riscos do negócio, mesmo lucrando milhões e não possui plano alternativo 

no caso de pane elétrica, e requereu, portanto, indenização por danos 

morais. Em contestação, a Reclamada sustenta que em data de 

13/02/2019 às 22:19:07 ocorreu o desligamento automático da Linha de 

Distribuição de Alta Tensão de 138KVem Querência/Alto Boa Vista, em 

razão do rompimento de um cabo. E que por razões de segurança afim de 

evitar a sobrecarga do sistema, os equipamentos automaticamente 

desligam, tirando a Linha do sistema. Asseverou que logo tomou 

conhecimento da interrupção da energia, a Reclamada passou a adotar 

todas as medidas necessárias, montando uma verdadeira operação de 

guerra, para o pronto reestabelecimento do sistema. Menciona que o 

sistema foi integralmente reestabelecido 15:12 horas do dia 14.02.19, ou 

seja, após 16:53 horas a energia foi reestabelecida e que sua prestação 

de serviço é exercida de forma adequada, inexistindo porquanto o dever 

de indenizar e o ocorrido se trata de caso fortuito que excluiu a 

responsabilidade da Demandada. Primeiramente, 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. Assim, 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 a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Contudo, a Reclamada não apresentou prova alguma de 

suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestadora de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “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.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 
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no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano. E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Cumpre ainda 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente das empresas, consequentemente, deve ser aplicada a teoria 

do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto.Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O direito à reparação do 

dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem 

delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o 

ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 

imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de 

causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na 

eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida 

será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se 

dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal 

como o caso dos autos. Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve a má 

prestação dos serviços, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 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). O 

serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a 

segurança esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias 

ao direito da Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. 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 não é essa a hipótese dos autos. 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$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da sentença; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de 

São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-48.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000190-48.2019.8.11.0017 Reclamante: IRANILDE SOUZA SOARES 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, alegando a Autora, 

em síntese, que “na data de 13 a 14 do mês de fevereiro de 2019, a 

reclamante foi surpreendida com uma interrupção/apagão de energia 

elétrica que se alastrou na região por mais de 16 (dezesseis) horas 
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consecutivas, conforme faz prova os documentos anexos, período em 

que ficou impossibilitado de utilizar os utensílios domésticos, bem como 

ventilador, geladeira para manter uma vida digna” Continua que ante ao 

ocorrido vivenciou situação de vulnerabilidade, desprezo e impotência, e 

quem somente passa e fica sem serviço essencial e de forma contínua, e 

que perdurou por quase 17 horas, pode descrever a lesão aos direitos. 

Assinala que a Reclamada não possui gerador reserva para suprir os 

riscos do negócio, mesmo lucrando milhões e não possui plano alternativo 

no caso de pane elétrica, e requereu, portanto, indenização por danos 

morais. Em contestação, a Reclamada sustenta que em data de 

13/02/2019 às 22:19:07 ocorreu o desligamento automático da Linha de 

Distribuição de Alta Tensão de 138KVem Querência/Alto Boa Vista, em 

razão do rompimento de um cabo. E que por razões de segurança afim de 

evitar a sobrecarga do sistema, os equipamentos automaticamente 

desligam, tirando a Linha do sistema. Asseverou que logo tomou 

conhecimento da interrupção da energia, a Reclamada passou a adotar 

todas as medidas necessárias, montando uma verdadeira operação de 

guerra, para o pronto reestabelecimento do sistema. Menciona que o 

sistema foi integralmente reestabelecido 15:12 horas do dia 14.02.19, ou 

seja, após 16:53 horas a energia foi reestabelecida e que sua prestação 

de serviço é exercida de forma adequada, inexistindo porquanto o dever 

de indenizar e o ocorrido se trata de caso fortuito que excluiu a 

responsabilidade da Demandada. Primeiramente, 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. Assim, 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 a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Contudo, a Reclamada não apresentou prova alguma de 

suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestadora de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “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.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano. E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Cumpre ainda 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente das empresas, consequentemente, deve ser aplicada a teoria 

do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto.Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O direito à reparação do 

dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem 

delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o 

ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 

imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de 

causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na 

eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida 

será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se 

dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal 

como o caso dos autos. Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve a má 

prestação dos serviços, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 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). O 

serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a 

segurança esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias 

ao direito da Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. 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 não é essa a hipótese dos autos. 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$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da sentença; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de 

São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000469-34.2019.8.11.0017 Reclamante: ARTUR COELHO CAMPOS 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, alegando o Autor, em 

síntese, que “na data de 13 a 14 do mês de fevereiro de 2019, o 

reclamante foi surpreendido com uma interrupção/apagão de energia 

elétrica que se alastrou na região por mais de 16 (dezesseis) horas 

consecutivas, conforme faz prova os documentos anexos, período em 

que ficou impossibilitado de utilizar os utensílios domésticos, bem como 

ventilador, geladeira para manter uma vida digna”. Continua que ante ao 

ocorrido vivenciou situação de vulnerabilidade, desprezo e impotência, e 

quem somente passa e fica sem serviço essencial e de forma contínua, e 

que perdurou por quase 17 horas, pode descrever a lesão aos direitos. 

Assinala que a Reclamada não possui gerador reserva para suprir os 

riscos do negócio, mesmo lucrando milhões e não possui plano alternativo 

no caso de pane elétrica, e requereu, portanto, indenização por danos 

morais. Em contestação, a Reclamada sustenta que em data de 

13/02/2019 às 22:19:07 ocorreu o desligamento automático da Linha de 

Distribuição de Alta Tensão de 138KVem Querência/Alto Boa Vista, em 

razão do rompimento de um cabo. E que por razões de segurança afim de 

evitar a sobrecarga do sistema, os equipamentos automaticamente 

desligam, tirando a Linha do sistema. Asseverou que logo tomou 

conhecimento da interrupção da energia, a Reclamada passou a adotar 

todas as medidas necessárias, montando uma verdadeira operação de 

guerra, para o pronto reestabelecimento do sistema. Menciona que o 

sistema foi integralmente reestabelecido 15:12 horas do dia 14.02.19, ou 

seja, após 16:53 horas a energia foi reestabelecida e que sua prestação 

de serviço é exercida de forma adequada, inexistindo porquanto o dever 

de indenizar e o ocorrido se trata de caso fortuito que excluiu a 

responsabilidade da Demandada. Primeiramente, 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. Assim, 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 a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Contudo, a Reclamada não apresentou prova alguma de 

suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestadora de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “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.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano. E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Cumpre ainda 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente das empresas, consequentemente, deve ser aplicada a teoria 

do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto.Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O direito à reparação do 

dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem 

delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o 

ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
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imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de 

causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na 

eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida 

será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se 

dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal 

como o caso dos autos. Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve a má 

prestação dos serviços, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 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). O 

serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a 

segurança esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias 

ao direito da Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. 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 não é essa a hipótese dos autos. 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$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da sentença; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de 

São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000765-56.2019.8.11.0017 Reclamante: BETÚLIA THALITA SOARES 

BURJACK Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de no 

valor de R$ 424,97 (quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete 

centavos), Data da Inclusão: 23/06/2017, CONTRATO n.º 0290947819. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 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. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte Autora para acostar 

extrato de negativação de balcão, vez que incontroversa a negativação 

existente, conforme se evola da defesa. Ademais, a Reclamada poderia 

acostar extrato de negativação do nome do Autor visando infirmar as 

alegações autorais. Consigna-se que a demanda está instruída com 

documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo que se falar em 

indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando aliás os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito 

a pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem 

que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de 

software, que em absoluto se caracterizam como documento, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 
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encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte 

Autora não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por BETÚLIA THALITA SOARES BURJACK em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. 

Proceda a secretaria na baixa do restritivo de crédito via ofício ao SCPC, 

apenas com referência ao débito no valor no valor de R$ 424,97 

(quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), Data da 

Inclusão: 23/06/2017, CONTRATO N.º: 0290947819, objeto dos autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. P.I.C. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial 

Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente 

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. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-30.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DE NASCIMENTO SOUZA (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:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º: 1000327 

-30.2019.8.11.0017 Requerente: CRISTIANE GOMES DO NASCIMENTO 

SOUZA Requerida: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A 

(ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS Visto etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. 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). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO 

Nesta perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual a parte Autora alega em síntese 

que mesmo após ter pago pela postagem dos dois trabalhos de finalização 

do curso, e já passados alguns meses a Autora começou a receber 

cobranças novamente da Requerida referentes aos Boletos já quitados, 

ameaçando - a inserir seu nome nos Órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERASA Que na sequência ao saber da cobrança, a Autora 

comunicou a Requerida de que eles estavam equivocados, pois a dívida a 

que se referiam já havia sido paga em 20 de Dezembro de 2017, e ainda 

ante a cobrança indevida, em fevereiro de 2019, NEGATIVOU o nome da 

requerente no SPC/SERASA. Continua que a Ré lhe informou que seu 

nome só seria excluído do cadastro de inadimplentes se efetuasse 

novamente o pagamento dos boletos, que atualmente, encontrava -se no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se verifica pelo 

boleto (anexo). Assim, ante o que lhe foi repassado pela Ré, a Autora não 

viu alternativa imediata senão efetuar NOVAMENTE o pagamento das 

referidas parcelas, haja vista que a negativação de seu nome estava lhe 

causando sérios transtornos, inclusive de ordem financeira. Desse modo, 

em 25/02/201 9 a Autora efetuou novamente o pagamento das duas 

parcelas, e mencionou que a conduta da Ré gerou para a Autora inúmeros 

prejuízos, inclusive de ordem moral e material, que requer repetição de 

indébito e indenização por danos morais, ante os prejuízos causados e 

descritos na exordial. A Reclamada em sua Defesa contesta e alega 

procedência do débito, insubsistência do pedido de repetição do indébito 

em dobro, pugnou pela inexistência de danos morais, impossibilidade da 

inversão do ônus da prova, devendo a ação ser julgada totalmente 

improcedente. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 
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do ônus da prova, cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte Reclamada alega regularidade do débito 

cobrado, a efetiva prestação de seus serviços e que não praticou ato 

ilícito algum, não podendo ser condenada por danos morais, aja vista que 

a inclusão reclamada, se trata do regular exercício de seu direito. Neste 

contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da cobrança a 

Reclamante, o que não fez, sobretudo por ter trazido defesa genérica, e 

não comprova de maneira eficaz a legalidade da sua cobrança e 

negativação da autora. Constatada a falha na prestação do serviço 

torna-se evidente surgindo para a reclamada à responsabilidade objetiva 

prevista no art. 14 do CDC. Saliento que, não há provas suficientes nos 

autos que comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela 

parte reclamada, de modo que a produção probatória que lhe incumbiria 

não foi realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 373, do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Dessa maneira, verificada a existência do 

dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Analisando os autos, verifico que a parte Autora 

logrou êxito ao demonstrar a patente falha na prestação de serviços 

através dos documentos anexados, e que a situação posta ao sentir 

deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na forma narrada na exordial, 

tendo a Reclamada oportunizada e não comprovado a contratação 

realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” 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 ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR acerca de argumentos, documentos e plausibilidade pela 

legalidade da cobrança efetuada, o que não fez, criando em seu desfavor 

obrigação de indenizar. Pois bem. Concernente ao mérito da demanda, 

analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como as 

afirmações das partes litigantes, ficou demonstrado nos autos à má 

prestação do serviço em desfavor da parte reclamante. Imperioso 

destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: “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”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, 

de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. 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). Subsiste, pois, o 

dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da 

capacidade econômica da reclamada e da exemplaridade. Sobre este 

tema, diga-se ainda que deva 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). Desta feita, tenho que a 

Requerida prejudicou o Autor, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos morais. 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 da ofendida, exigindo-se a um só 

tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Por fim, reputo serem devidos os danos materiais alegados 

pela Reclamante, vez que comprovados nos autos, sendo aplicável a 

presente situação, o que preceituado no artigo 42 do CDC. Portanto, e por 

tudo mais que dos autos consta, Julgo PROCEDENTES os pedidos da 

exordial para: I – DECLARAR a inexistência dos débitos lançados na inicial, 

expedindo os ofícios necessários; e II – CONDENAR a Reclamada a 

restituir a repetição de indébito ao Reclamante no valor de R$ 1.000,00 

(Um mil reais) já na forma dobrada pelos danos materiais comprovado, e 

CONDENAR a indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. 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. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 

à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da 
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Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-97.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL WEIS DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO CHAVES DA COSTA OAB - MT11902-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº 

8010056-97.2015.8.11.0017 PARTE AUTORA: WENDEL WEIS DA CRUZ E 

SILVA PARTE RÉ: PARATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação e o autor impugnação no prazo legal. 

SENTENÇA Versam os autos digitais sobre reclamação aforada com 

pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização de danos materiais e morais por fato de má prestação de 

serviço (não levou o autor ao destino na forma contratada). Foi rejeitada a 

proposta de conciliação feita em audiência preliminar. Ofertou-se 

contestação e réplica por escrito, vindo os autos conclusos para o 

julgamento antecipado. Decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A situação narrada e comprovada é de 

simples compreensão, porém, constrangedora do ponto de vista de nosso 

sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). Ressalto, no mérito, que a 

relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a 

parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos 

arts. 2º c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a parte reclamada 

subsume-se ao conceito do art. 3º do referido diploma legal. Por essa 

razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive no que 

se refere à inversão do ônus da prova em favor da parte autora e à 

natureza objetiva da responsabilidade civil da parte ré. Trata-se de caso 

em que a parte reclamante cumpriu sua parte no contrato, tendo efetuado 

compra de sua passagem antecipadamente, com origem de Barra do 

Garças/MT para São Félix do Araguaia/MT. Todavia, após a aquisição 

relata que embarcou no destino supramencionado, e ao chegar na cidade 

de Ribeirão Cascalheira, ao parar para breve descanso e embarque de 

mais passageiros como é pratica costumeira da empresa, foi avisado pelo 

motorista da Empresa Aguatur que o ônibus não seguiria até São Félix do 

Araguaia, e que se quisesse prosseguir teria que comprar passagens em 

outra empresa, visto que a AGUATUR está em reestruturação. Menciona 

que indagou ao funcionário da reclamada sobre a situação, que afirmou 

que nada podia fazer, e que a mesma situação já havia ocorrido outras 

três vezes na mesma semana. Enfatiza que tinha disponível para a 

despesa apenas R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais) em dinheiro, e cartão 

de crédito, e a outra Empresa Barratur que faz a linha para São Félix, não 

vendia passagens com cartão, e/ou cheque, o que a obrigou a trocar um 

cheque com o motorista da empresa Barratur, completando o valor da 

passagem e o restante, emprestou a outra moradora de São Félix do 

Araguaia que se encontrava no mesmo ônibus que também se encontrava 

sem dinheiro, para aquisição do bilhete de passagem, pelo mesmo motivo e 

somente assim conseguiu adquirir a passagem para chegar ao destino 

final, que ante a situação posta em juízo, requer e o pleito indenizatório de 

danos morais. Em defesa, apresentou-se peça negando ato ilícito 

perpetrado por parte da Reclamada, se atendo a desconstituir os danos 

pelo autor reclamado, não sendo verificado a negativa de que deveria ter 

levado o Reclamante ao seu destino final como pactuado no ato da compra 

de sua passagem. Assim, tenho como ilegítimo os argumentos da ré em 

não proceder ao cumprimento do que contratado, e não ter apresentado à 

solução do problema, con-figurado, pois, o fato da verificada falha/má 

prestação do serviço descrito, impõe-se a procedência parcial dos 

pedidos veiculados pelo autor, sendo de se frisar, nesse aspecto, que o 

dano moral aqui é in re ipsa. Desta feita, embora de simples compreensão 

do ponto de vista objetivo, a circunstância em exame gera no campo 

psicológico clara sensação de impotência, humilhação e verdadeiro 

constrangimento à reputação da vítima do acidente de consumo, daí 

porque acatarei o pedido na forma do art. 14 da Lei 8.078/1990 e arbitrarei 

indenização pela surpresa e sofrimento impostos ao reclamante. O art. 

186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito 

cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Reitera-se que no caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem, o que torna desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo sofrido, 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). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. A fixação do valor devido a título de indenização pelo 

dano moral aqui configurado deve atender ao princípio da razoabilidade, 

pois se impõe, a um só tempo, reparar a lesão moral sofrida pela parte 

autora sem representar enriquecimento sem causa e, ainda, garantir o 

caráter punitivo-pedagógico da verba, pois a indenização deve valer, por 

óbvio, como desestímulo à prática constada. À luz de tais critérios, e 

considerando a dimensão dos fatos aqui relatados, fixo a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de reparação, por entendê-la justa e 

adequada para o caso. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Assim, caminho outro não há senão o da parcial 

procedência do pedido. No que se refere aos danos materiais pleiteados, 

entendo ser plausível a devolução do valor equivalente ao trajeto de 

Ribeirão Cascalheira até São Félix do Araguaia/MT, no valor de R$ 67,50, 

conforme comprovado, visto que deveria ter desembarcado de Barra do 

Garças até o destino contratado. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos para condenar a Reclamada ao pagamento dos 

danos materiais no valor de R$ 67,50, e CONDENAR ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de reparação moral, atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data da publicação 

da sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/1995, intime-se a parte contrária para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro 
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automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 

à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. P. I. 

C. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da 

Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-65.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ALICE KLUSENER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE JESUS LUZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º: 

1000023-65.2018.8.11.0017 Reclamante: ELISA ALICE KLUSENER 

Reclamado: ANDERSON DE JESUS LUZ - ME AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE COBRANÇA E MANUTENÇÃO INDEVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS Vistos etc Ausente o relatório com 

fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não 

havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE COBRANÇA E 

MANUTENÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta 

por ELISA ALICE KLUSENER em face do ANDERSON DE JESUS LUZ – ME 

objetivando a PROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos, com a declaração de 

inexistência de débito por cobrança indevida, indenização por danos 

morais. O requerido apesar de devidamente citado (ID n.º 17181278) 

contudo não compareceu na audiência de conciliação impondo-se a 

aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora tinha um débito com o Reclamado, mas 

mesmo após a efetiva quitação se deparou com a manutenção de seu 

nome no rol dos maus pagadores, extrato anexado. Neste contexto, 

caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da cobrança e 

manutenção do nome da Reclamante na SERASA, o que não fez. 

Constatada a falha na prestação do serviço torna-se evidente surgindo 

para o reclamado à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 

Saliento que, não há provas suficientes nos autos por parte reclamada, de 

modo que a produção probatória que lhe incumbiria não foi realizada, 

desatendendo ao disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de 

Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo 

de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa do reclamada no 

evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de 

serviço fornecida pelo reclamado culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Analisando os autos, verifico que a parte Autora 

logrou êxito ao demonstrar a patente falha na prestação de serviços 

através dos documentos anexados, e que a situação posta ao sentir 

deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na forma narrada na exordial, 

tendo a Reclamada oportunizada e não comprovado a contratação 

realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova alguma, descumprindo assim, 

o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor.” 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 ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia ao Requerido comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR acerca de argumentos, 

documentos e plausibilidade pela legalidade da cobrança efetuada e 

manutenção indevida do nome do Autor, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. Pois bem. Concernente ao mérito da 

demanda, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como 

as afirmações da parte autora, ficou demonstrado nos autos à má 

prestação do serviço/ato ilícito perpetrado em desfavor da parte 

reclamante. Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código 

de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “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”. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. 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 
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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). Subsiste, 

pois, o dever do Reclamado indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da reclamada e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deva 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). Desta feita, tenho 

que o Requerido prejudicou a Autora, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, bem como a indenização pelos danos 

morais. 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 da ofendida, exigindo-se a um só tempo, prudência e 

severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição ao Reclamado. Portanto, e por 

tudo mais que dos autos consta, decreto a REVELIA do Reclamado, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DECLARAR a 

inexistência e quitação dos débitos lançados na inicial, expedindo os 

ofícios necessários para a imediata exclusão do nome da autora da 

SERASA em um prazo de 05 (CINCO) dias úteis, conforme extrato ID n.º 

17963884, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de 

descumprimento; e II – CONDENAR o Reclamado a indenizar a Requerente 

pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-07.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMARA ELIAS QUEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000238-07.2019.8.11.0017. REQUERENTE: ZULMARA ELIAS QUEDI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Sentença Vistos, etc. Dispensado o relatório de acordo com o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento que se 

encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, 

passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos em 

ID. nº. 28927747. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil e enunciado nº. 90 do 

FONAJE. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 30 de 

Março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-20.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MUHLBEIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000166-20.2019.8.11.0017. REQUERENTE: CLAUDINEY MUHLBEIER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Sentença Vistos, etc. Dispensado o relatório de acordo com o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento que se 

encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, 

passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos em 

ID. nº. 27062805. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil e enunciado nº. 90 do 

FONAJE. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 30 de 

Março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000342-96.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 
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1000342-96.2019.8.11.0017 Reclamante: ODAIR LIMA DOS SANTOS 

Reclamada: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Reclamada:IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. S E N T E N Ç 

A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação em que 

a causa de pedir reside na alegação de falha na prestação do serviço, 

haja vista que o Autor após adquirir produto da Reclamada, efetuar 

pagamento, nunca foi entregue, o que lhe gerou sentimento de descaso, 

ante as inúmeras reclamações efetuadas e transtornos. Ao final pugnou 

pela condenação da requerida à devolução dos valores pagos pelo 

produto, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 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. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide, 

assim, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DAS PRELIMINARES Falta de 

interesse de agir No que tange a preliminar de falta de interesse de 

agir/inexistência da pretensão resistida, arguida pela Reclamada, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, o reclamante pugna na inicial pela 

Condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por Danos 

Materiais e pagamento de indenização por danos morais, desta forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. Preliminar de ilegitimidade 

passiva da Reclamada - afastada A preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelas reclamadas, não merece ser acolhida, pois oferecem aos 

seus consumidores a possibilidade de adquirir produtos por meio de 

cartão de crédito e site, sendo indiscutível que as reclamadas também 

auferem os lucros com a utilização dos serviços, portanto, não pode se 

furtar de responder por eventual dano causado a seus consumidores. 

Neste caso, a legitimidade passiva encontra fundamento na norma inserta 

no parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, que 

reza: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente 

pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Ainda 

temos corroborando, o que preconizado no artigo 18 do CDC que assim 

preleciona: Art.18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. Assim, temos que fabricante e 

comerciante respondem solidariamente por vício de produto, e é possível 

indenização pela perda do tempo de consumidor. Nos termos expostos, 

eis que inaceitável a prática dos comerciantes de imputar a 

responsabilidade pelo vício do produto unicamente ao fabricante, pois, 

pela letra da lei, são responsáveis de modo solidário pelo defeito 

apresentado, devendo, de acordo com o artigo 18, do CDC, sanar o 

defeito no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilização por 

danos materiais e, em alguns casos, inclusive, por danos morais. À luz do 

CDC, sempre que houver vício no produto ou serviço que prejudique o 

Consumidor, ainda que a cadeia de consumo se divida em várias partes 

diferenciadas, em que cada produto ou serviço se refira a um ou mais 

fornecedores, prevalece solidariamente entre todos, não podendo repelir a 

responsabilidade objetiva. 3. No mérito a pretensão é procedente. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando presente a 

verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a hipossuficiência do 

consumidor, por estes motivos, 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 às reclamadas provarem 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 NCPC. Alega o Reclamante 

que em data de 16/01/2019, fez uma compra pela internet no site do 

mercado livre de teclado korg PA 600 no valor de R$: 2.850,00 (dois mil 

oitocentos e cinquenta reais), incluso o frete, com vencimento até dia 

19/01/2019, após toda negociação com vendedor enviou o boleto para 

e-mail do Paulo (testemunha) da vítima, quem ajudou a fazer toda 

negociação, pois era ele quem possuía o cadastro no site do mercado 

livre, tanto o boleto do mercado pago foi tirado em seu nome, porém objeto 

era para Odair Lima dos Santos, o autor achando que o vendedor estava 

agindo com boa fé pagou o boleto na agencia do Bradesco no mesmo dia 

que efetuou a compra, com isso o autor fez a confirmação de pagamento 

do boleto através de uma foto do comprovante enviada para whatsapp 

pertencente ao vendedor com nº de telefone (11) 98123-2539, a partir da 

confirmação de pagamento o vendedor passou a enganar o consumidor 

dizendo postar o objeto no prazo máximo de 24 horas, ainda disse que 

assim que postasse o teclado enviaria o código de rastreabilidade, no 

entanto nada de cumprir com a sua obrigação, o consumidor angustiado 

mandou novamente mensagem perguntando se ele já havia postado o 

teclado e o vendedor respondeu dizendo que postaria na segunda-feria, 

com isso ficou só enrolando o consumidor dizendo que ia postar o objeto, 

no entanto até a data atual nada de postar ou entregar o objeto, isso que 

já se passaram 3 meses que o consumidor efetuou a compra, a 

preocupação do autor foi tanto que na data de 13/02/2018 ás 14:32 

procurou a delegacia civil de sua cidade para registrar o boletim de 

ocorrência nº 2019.48073, por estelionato, isso porque se encontra 

totalmente inseguro quanto ao recebimento do seu produto. Em 

contestação as Reclamadas alegam ilegitimidade de parte, que não é a 

responsável pelo fornecimento do produto, e que inexiste ato ilícito, não 

tendo então responsabilidade em indenizar acerca de um dano que não 

deu causa, vez que se trata de fraude. Contudo, verifico que razão não 

assiste as Reclamadas. Em análise das provas juntadas com a petição 

inicial, verifica-se que realmente o Reclamante efetuou a compra e seu 

produto não foi devidamente entregue, bem como até o momento da 

distribuição da ação, não teve o valor devolvido. Desta forma, cabível a 

restituição do valor pago pelo produto não entregue ao Reclamante. 

Contudo, deve ser devolvido o valor pago pela Autor, que perfaz a quantia 

de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), além do que o valor 

deve ser devolvido de forma simples, pois ausente o requisito da 

cobrança indevida, contido no parágrafo único do Art. 42 do CDC. Cumpre 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, o Reclamante, por 

erro das Reclamadas, não teve entregue o produto adquirido, o que 

demonstram a falha na prestação dos serviços. De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 
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supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado de modo a convencer 

do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento traz de 

maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na avença. Assim, 

descura a Reclamada de seu dever de lealdade, que está vinculada ao 

princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim 

define tal princípio: “significa atuação refletida, uma atuação refletindo, 

pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando 

seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, 

agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das 

obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª 

ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez 

que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito do Reclamante. Tais fatos exigem 

reparação moral. Quanto ao pedido de condenação das Requeridas “ao 

pagamento de indenização por Danos Materiais, no valor de R$: 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais); devido ter sido obrigado a dispensar a 

realização de 5 shows, posto que o teclado é uma das ferramentas mais 

utilizadas para emitir sons necessário no show de forró”, deixo de 

condenar por ausência de comprovação/contrato da mencionada 

dispensa. III - DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo autor, para: (1º) CONDENAR as Reclamadas a restituírem 

solidariamente ao Reclamante o valor pago pelo produto no importe de R$ 

2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do efetivo 

desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (2º) 

CONDENAR as Reclamadas a pagarem ao Reclamante indenização por 

danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito 

do Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado 

Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-90.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ISABEL CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD (REQUERIDO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo Número: 

8010104-90.2014.8.11.0017 Reclamante: CARLA ISABEL CAETANO DE 

BRITO Reclamado: BANCO CITICARD Reclamado: ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Vistos etc Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 

resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. 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. DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Nesta perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CARLA ISABEL CAETANO 

DE BRITO em face do BANCO CITICARD e ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTOS objetivando a PROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos, com a 

declaração de inexistência de débito por cobrança indevida e indenização 

por danos morais. O Requerido BANCO CITICARD apesar de devidamente 

citado, não apresentou Contestação, mas efetuou composição com a 

Reclamante, ID nº. 20949339. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Reclamada 

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS alega a existência de relação 

negocial entre as partes, a efetiva prestação de seus serviços e que não 

praticou ato ilícito algum, não podendo ser condenada por danos morais, 

aja vista que a inclusão reclamada, se trata do regular exercício de seu 

direito. Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da 

cobrança a Reclamante, o que não fez. Constatada a falha na prestação 

do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Saliento que, não há 

provas suficientes nos autos que comprovam as articulações 

fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, de modo que a produção 

probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto 

no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: 
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“Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa 

maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa do reclamado no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pelo 

reclamado culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 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. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Analisando 

os autos, verifico que a parte Autora logrou êxito ao demonstrar a patente 

falha na prestação de serviços através dos documentos anexados, e que 

a situação posta ao sentir deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na 

forma narrada na exordial, tendo a Reclamada oportunizada e não 

comprovado a contratação realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

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 ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia ao Requerido ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

PROVAR acerca de argumentos, documentos e plausibilidade pela 

legalidade da cobrança efetuada, o que não fez, criando em seu desfavor 

obrigação de indenizar. Pois bem. Concernente ao mérito da demanda, 

analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como as 

afirmações das partes litigantes, ficou demonstrado nos autos à má 

prestação do serviço em desfavor da parte reclamante. Imperioso 

destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: “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”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, 

de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. 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). Subsiste, pois, o 

dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da 

capacidade econômica da reclamada e da exemplaridade. Sobre este 

tema, diga-se ainda que deva 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). Desta feita, tenho que o 

Requerido prejudicou a Autora, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos morais. 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 da ofendida, exigindo-se a um só 

tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição ao 

Reclamado ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS. Portanto, e por tudo 

mais que dos autos consta, Julgo PROCEDENTE os pedidos da exordial 

para, primeiro: I – No que concerne ao Reclamado BANCO CITICARD 

JULGAR EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, 

do Código de Processo Civil, ante a composição noticiada. II- DECLARAR a 

inexistência dos débitos lançados na inicial, expedindo os ofícios 

necessários; e III – CONDENAR o Reclamado ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTOS a indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de 

São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. P. I. C. Giordana 

Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São 

Félix do Araguaia – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000603-92.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000603-92.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: CREUZA MAZETE CARVALHO 

EXECUTADO: JOEL RICARTE RIBEIRO 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Cumprimento de sentença em alimentos proposta por MATHEUS MAZETE 

RICARTE, HUGO MAZETE RICARTE, VÍVYAN MAZETE RICARTE e 

VITÓRYA MAZETE RICARTE, menores impúberes, neste ato 

representados por sua Genitora Sra. CREUZA MAZETE CARVALHO, em 

face de JOEL RICARTE RIBEIRO, todos devidamente qualificados no feito. 

3. O executado foi devidamente citado dos termos da presente ação, para, 

no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, 

comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, além de ser decretada a 

sua prisão. 4. Desta forma, aportou aos autos, justificativa do executado, 

alegando que repassa o valor das despesas extraordinárias em mãos 

para as filhas, correspondente a exames médicos e ortodônticos, 

contudo, não exige assinatura dos filhos, não tendo como comprovar 

documentalmente os repasses. 5. Alega que jamais fora informado dos 

gastos efetuados pela parte autora. 6. Após, a parte exequente 

manifestou-se pela rejeição da justificativa do executado e requereu a 

penhora nas contas do executado. 7. Vieram-me conclusos. 8. É o 

relatório do necessário. 9. Decido. 10. Como é cediço, ao ser humano é 

preciso garantir viabilidade mínima de subsistência e dignidade, podendo 

ser exigido de seus responsáveis o efetivo envolvimento nesse mister. 

Sendo assim, o pai deve ajudar a manter as necessidades de seus filhos 

juntamente com a mãe, uma vez que ajudou a colocá-los no mundo. 11. O 

executado é pai dos exequentes, como mostra o documento de 

identificação civil inclusa e, portanto possui a obrigação de prestar valores 

referentes à verbas alimentícias mensalmente, bem comoo 

correspondente a 50% das despesas extraordinárias. 12. Outrossim, as 

alegações testilhadas pelo polo passivo da ação não são aptas para o 

desvencilhar da relação obrigacional de pagar os valores executados. 13. 

Consigno que o valor devido é R$ 1.962,41 (mil novecentos e sessenta e 

dois reais e quarenta e um centavos), sendo que não são devidos 

honorários a Defensoria Pública, quando a parte executada é 

hipossuficiente. 14. Diante do exposto, REJEITO a justificativa apresentada 

pelo executado. 15. DESIGNO audiência de conciliação para a data mais 

próxima disponível na pauta, qual seja, 02 de junho de 2020, às 13h. 16. 

Intime-se as partes por meio de seus procuradores para que 

compareceçam a solenidade agendada. 17. Faça-se consignar de que o 

não comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (CPC, art. 334, § 8°). 18. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 26 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE LOURDES SILVINO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Cer t i dão  Processo : 

1001108-83.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Idade 

(Art. 48/51), Honorários Advocatícios, Liminar]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o requerido apresentou contestação no prazo legal. S JOSÉ Q 

MARCOS, 30 de março de 2020 ROSIMEIRI DELFORNO Técnica Judiciária 

SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E 

INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio 

Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-62.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LOURENCO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000508-62.2019.8.11.0039. AUTOR(A): VALQUIRIA LOURENCO PINTO 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1. Vistos. 2. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA C/C EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por Valquiria Lourenço Pinto, em face do Instituto Nacional De 

Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos. 3. Entrementes, em 

ID. 30159081 foi juntado aos autos a proposta de acordo pela parte 

requerida. 4. Instado a se manifestar, a parte requerente em ID. 30186766 

manifestou-se favorável à homologação do acordo entabulado entre as 

partes. 5. É o breve relatório. 6. Decido. 7. Perquirindo as circunstâncias 

que envolvem os fatos submetidos à apreciação, vislumbra-se que 

requerente e requerida entabularam acordo e, conforme se extrai do teor 

do conteúdo do expediente que instrumentalizou o referido acordo (ID. 

30159081), não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. 8. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a auto 

composição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 9. Consigno, ainda, que 

em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 10. Acaso não 

implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 11. 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. 12. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 13. Publique-se. 14. Intime-se. 15. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000279-68.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. D. S. (EXEQUENTE)

L. D. S. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000279-68.2020.8.11.0039. EXEQUENTE: I. V. D. S. REPRESENTANTE: 

LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: GILBERTO FERREIRA DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de pleito de Cumprimento da Sentença que 

determinou o executado à prestação de alimentos. 2. Inicialmente, 
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verifica-se preenchido os requisitos legais, logo, RECEBO a inicial. 3. 

Determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, conforme 

preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 5. De proêmio, DETERMINO a conversão do 

presente feito em cumprimento de sentença, com escopo no artigo 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil, devendo ser retificada a classe 

processual no Sistema PJe. 6. Intime-se a parte executada no endereço 

informado nos autos para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a 

comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento. 7. Consigne-se na intimação, que caso o executado, no 

prazo assinalado acima, não efetue o pagamento, não prove que o 

efetivou ou não apresente justificativa da impossibilidade de fazer, poderá 

ser decretada sua prisão civil, aplicando-se, no que couber, as 

disposições do artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil. 8. 

Notifique-se o Ministério Público. 9. Intime-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 09 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-51.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000403-51.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:ELIANE 

ASSUNCAO BELTRAMINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANE 

ASSUNCAO BELTRAMINI 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: Sala 

Audiência Juizado Especial Cível Data: 20/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 29 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: 1000577-94.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000577-94.2019.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCIELLY 

APPARECIDA STORTI ASSUNCAO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 

9.099/95. 3. As partes entabularam acordo extrajudicial, conforme 

documento juntado em ID. 26115970. 4. Informou a parte requerida em ID. 

26930607 o adimplemento do acordo, pugnando pela extinção do feito. 5. É 

o sucinto relato. DECIDO. 6. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 7. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

8. 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. 9. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial 

referendado pelos patronos das partes encontram-se regular e preenche 

os requisitos legais. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo judicial, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 10. Desta forma, 

diante do termo de acordo apresentado (ID n. 26115970), a homologação é 

medida de rigor. 11. Ante o exposto, para que surtam seus jurídicos e 

regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada 

entre as partes, julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 12. Transitada em 

julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-83.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDY WILLIANS MARQUIORETO BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIEL J. DE ARAUJO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010059-83.2015.8.11.0039. REQUERENTE: EDY WILLIANS 

MARQUIORETO BERNARDO REQUERIDO: RESIEL J. DE ARAUJO & CIA. 

LTDA - ME 1. Vistos. 2. Defiro pleito retro. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor da parte 

autora, na conta indicada em ID. 29272553. 3. Ademais, intime-se o 

requerido para efetuar o pagamento do valor remanescente conforme 

petitório ID. 29272553, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-83.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDY WILLIANS MARQUIORETO BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIEL J. DE ARAUJO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010059-83.2015.8.11.0039. REQUERENTE: EDY WILLIANS 

MARQUIORETO BERNARDO REQUERIDO: RESIEL J. DE ARAUJO & CIA. 

LTDA - ME 1. Vistos. 2. Defiro pleito retro. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor da parte 

autora, na conta indicada em ID. 29272553. 3. Ademais, intime-se o 

requerido para efetuar o pagamento do valor remanescente conforme 

petitório ID. 29272553, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-27.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDER HENRIQUE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

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

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000575-27.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EDER HENRIQUE 

MARCHI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam acordo em 

sede de audiência de conciliação conforme documento juntado em ID. 

25850884. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. Nesse quadrante processual, 

e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 6. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial referendado pelo conciliador encontram-se regular e 

preenche os requisitos legais. E, conforme se extrai do teor do conteúdo 

do expediente que instrumentalizou o acordo judicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 25850884), 

a homologação é medida de rigor. 10. Ante o exposto, para que surtam 

seus jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação celebrada entre as partes, julgando o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. 11. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 12. Transitada em julgado a presente sentença, ao 

arquivo, com as anotações de praxe. 13. Publique-se. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-12.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000576-12.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ERICA DE 

OLIVEIRA MARCHI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam 

acordo em sede de audiência de conciliação conforme documento juntado 

em ID. 25852404. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 6. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 7. 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. 8. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo conciliador 

encontram-se regular e preenche os requisitos legais. E, conforme se 

extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

judicial, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. 9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID 

n. 25852404), a homologação é medida de rigor. 10. Ante o exposto, para 

que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação celebrada entre as partes, julgando o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. 11. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 12. Transitada em julgado a presente sentença, ao 

arquivo, com as anotações de praxe. 13. Publique-se. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-33.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR ESPELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000594-33.2019.8.11.0039. REQUERENTE: FERNANDO CESAR 

ESPELHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam acordo 

extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 26183863. 4. Informou a 

parte requerida em ID. 26929426 o adimplemento do acordo, pugnando 

pela extinção do feito. 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 7. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 8. 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. 9. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelos patronos das partes 

encontram-se regular e preenche os requisitos legais. E, conforme se 

extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

judicial, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. 10. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado 

(ID n. 26183863), a homologação é medida de rigor. 11. Ante o exposto, 

para que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação celebrada entre as partes, julgando o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. 12. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 13. Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-87.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010169-87.2012.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 1. Vistos. 2. 
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Trata-se de embargos à penhora sob o rito da lei nº 9.099/95. 3. Alega a 

parte embargante que não obstante o cumprimento integral da obrigação 

imposta e a plena quitação do exequente, foi surpreendida com bloqueios 

em suas contas bancárias, de forma totalmente arbitrária, no valor de R$ 

8.552,49 (oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove 

centavos). 4. Pugna pelo desbloqueio dos valores, afirmando que houve a 

quitação da condenação imposta. 5. A parte embargada (ID. 29694315) 

manifestou-se no sentido de que não houve o cumprimento do acordo pela 

parte executada, tendo sido certificado no presente feito a existência 

apenas do valor de R$ 4.387,39 vinculado aos autos, motivo pelo qual 

pungou pela penhora online. 6. Assim, vieram os autos conclusos. 7. Em 

síntese é o relatório. 8. Fundamento e decido. 9. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária 

produção de provas. 10. Ab initio, anoto que o julgamento antecipado, in 

casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da 

demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se 

desse modo a tão colimada celeridade processual. 11. Nota-se que em 

despacho de ID. 5234762, o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores, referente ao processo 0010169- 60.2012.811.0061, onde figura 

como réu/executado, a empresa Connect Mobile Comércio de Celulares 

Ltda – Me, com valor a bloquear de R$ 5.692,47 (cinco mil, seiscentos e 

noventa e dois reais e quarenta e sete centavos). Insta salientar que, 

embora tenha havido a determinação de bloqueio, o mesmo não foi 

realizado em razão da inexistência de saldos. 12. Após, ciente da 

penhora, a parte executada propôs acordo (ID. 5234791), sendo 

devidamente homologado por este juízo. 13. Consigno que conforme 

certificado pela Secretaria, estava vinculado aos autos apenas o valor de 

R$ 4.387,39 (ID. 6793870), motivo pelo qual a parte exequente pugnou 

pelo cumprimento da sentença do valor remanescente, sendo R$ 8.552,49. 

14. Posteriormente fora efetuado bloqueio do valor supramencionado na 

conta do executado por meio do sistema Bacenjud. 15. Compulsando os 

autos, verifico que inexiste razão à parte embargante, tendo em vista que 

restou demonstrado nos autos a sua inércia quanto ao valor pactuado no 

acordo, motivo pelo qual houve o bloqueio de valores em sua conta. 16. 

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, rejeito os presentes 

EMBARGOS À PENHORA, devendo ser expedido alvará de levantamento 

dos valores bloqueados em favor da parte exequente. 17. Após, havendo 

o devedor adimplido com a obrigação, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe. 18. Expeça-se o necessário. 19. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010169-87.2012.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 1. Vistos. 2. 

Trata-se de embargos à penhora sob o rito da lei nº 9.099/95. 3. Alega a 

parte embargante que não obstante o cumprimento integral da obrigação 

imposta e a plena quitação do exequente, foi surpreendida com bloqueios 

em suas contas bancárias, de forma totalmente arbitrária, no valor de R$ 

8.552,49 (oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove 

centavos). 4. Pugna pelo desbloqueio dos valores, afirmando que houve a 

quitação da condenação imposta. 5. A parte embargada (ID. 29694315) 

manifestou-se no sentido de que não houve o cumprimento do acordo pela 

parte executada, tendo sido certificado no presente feito a existência 

apenas do valor de R$ 4.387,39 vinculado aos autos, motivo pelo qual 

pungou pela penhora online. 6. Assim, vieram os autos conclusos. 7. Em 

síntese é o relatório. 8. Fundamento e decido. 9. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária 

produção de provas. 10. Ab initio, anoto que o julgamento antecipado, in 

casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da 

demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se 

desse modo a tão colimada celeridade processual. 11. Nota-se que em 

despacho de ID. 5234762, o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores, referente ao processo 0010169- 60.2012.811.0061, onde figura 

como réu/executado, a empresa Connect Mobile Comércio de Celulares 

Ltda – Me, com valor a bloquear de R$ 5.692,47 (cinco mil, seiscentos e 

noventa e dois reais e quarenta e sete centavos). Insta salientar que, 

embora tenha havido a determinação de bloqueio, o mesmo não foi 

realizado em razão da inexistência de saldos. 12. Após, ciente da 

penhora, a parte executada propôs acordo (ID. 5234791), sendo 

devidamente homologado por este juízo. 13. Consigno que conforme 

certificado pela Secretaria, estava vinculado aos autos apenas o valor de 

R$ 4.387,39 (ID. 6793870), motivo pelo qual a parte exequente pugnou 

pelo cumprimento da sentença do valor remanescente, sendo R$ 8.552,49. 

14. Posteriormente fora efetuado bloqueio do valor supramencionado na 

conta do executado por meio do sistema Bacenjud. 15. Compulsando os 

autos, verifico que inexiste razão à parte embargante, tendo em vista que 

restou demonstrado nos autos a sua inércia quanto ao valor pactuado no 

acordo, motivo pelo qual houve o bloqueio de valores em sua conta. 16. 

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, rejeito os presentes 

EMBARGOS À PENHORA, devendo ser expedido alvará de levantamento 

dos valores bloqueados em favor da parte exequente. 17. Após, havendo 

o devedor adimplido com a obrigação, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe. 18. Expeça-se o necessário. 19. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010036-74.2014.8.11.0039. REQUERENTE: EMERICLE LIMA DE 

AMORIM REQUERIDO: EMPRESA EUCATUR Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Superada fase de instrução processual, o julgamento é medida 

que se impõe, de acordo com os artigos 203, §1 e 354, ambos do Código 

de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais onde o requerente atribui valor a causa de R$ 724,00 

(setecentos e vinte e quatro reais). Aduz o requerente que efetuou a 

compra de uma passagem com destino a Nova Lacerda. Embarcou e 

quando estava próximo ao seu destino o ônibus não parou no na cidade. 
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Diz que conversou com o motorista para que o deixasse em Nova 

Lacerda, mas que este se negou a parar, dizendo que pararia somente no 

próximo destino, Vilhena (RO), conforme itinerário. Sendo assim, pleiteia 

restituição do valor da passagem bem como indenização por danos 

morais. Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em sua contestação a empresa requer a total improcedência 

dos pedidos da peça inicial. Em sua impugnação a contestação o 

requerente rebate os argumentos da empresa requerida e reitera os 

pedidos da peça inicial. Superada fase de instrução processual, estando 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao 

mérito. No caso, mesmo em se tratando de matéria consumerista, onde 

haveria de ser aplicada a inversão do ônus da prova, tem-se que pelos 

fatos trazidos pelo reclamante se encontrar absolutamente desamparado 

de provas, não há que se proceder sequer à inversão probatória. Isso 

porque, segundo inteligência do art. 6º, VIII, do CDC, para inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor é necessário que se faça 

presente os requisitos de verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência do consumidor. O juízo de verossimilhança é formado, 

portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz realizar uma 

associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e outro 

apenas alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do 

primeiro permite a ilação ou presunção de que o último também ocorreu, 

por lhe ser consequência ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio 

hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de 

onde extrair a verossimilhança da alegação. Com efeito, indefiro a 

inversão do ônus probatório, em razão da ausência da verossimilhança da 

alegação, uma vez inexiste nos autos pelo menos uma prova indireta 

(indício) da qual se possa inferir que provavelmente é verdadeira a 

alegação do consumidor. "DANO MATERIAL ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 

- NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. Não havendo provas para 

sustentar as alegações contidas na inicial, a solução que se impõe é a 

improcedência do pedido. Recurso conhecido e não provido. 1ª TURMA 

RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 3386/2006. RELATOR: DOUTOR YALE SABO MENDES. 

Número do Protocolo: 3386/ 2006. Data de Julgamento: 09-02-2007. E M E 

N T 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2545/2007. Número do Protocolo: 2545/ 2007. Data 

de Julgamento: 13-09-2007. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA DE 

PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO 

VENCIDO. A proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

no tocante à inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a 

inércia da parte que, em momento adequado descura de adotar 

providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se 

acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos materiais e 

morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o ônus 

processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC.( ...). TAMG - 

Tribunal de Alçada de Minas Gerais Processo: 0433838-3 Apelação (Cv) 

Cível Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Juiz Alberto Vilas 

Boas Data Julgamento: 21/09/2004. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Autor que busca na tutela jurisdicional invocada, a condenação da 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais que alega 

haver sofrido Alegada negativação indevida, ocasionada por inclusão 

injusta pela ré, gerando negativa de crédito em compra na empresa telha 

norte - Pedido julgado improcedente Autor que não comprovou a 

negativação de seu nome Documento apontado como prova da restrição 

cadastral que é frágil, não tendo o condão de demonstrar culpa pelo 

evento - Dano moral que, em casos tais, somente é presumido quando 

houver negativação indevida Ausente prova da negativação (ônus do 

autor), improcede o pleito indenizatório Desatendimento da regra contida 

no artigo 333, I, do CPC Sentença mantida Recurso improvido. TJ-SP - APL: 

1385473120118260100 SP 0138547-31.2011.8.26.0100, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 27/06/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 06/07/2012." Indeferido o ônus probatório, cabe a parte que 

alega juntar/produzir elementos comprobatórios de suas alegações, sendo 

assim, a parte requerente não juntou elementos de provas suficientes a 

comprovar suas alegações. Não juntou sequer o comprovante/recibo de 

prestação dos serviços de moto táxi. Salientasse que ao comprar a 

passagem, informou que foi informado que seria possível a parada fora do 

itinerário. E mesmo assim, o motorista o deixou próximo de seu destino. 

Contudo, juntou a passagem em anexo a peça inicial, a qual deixa explícito 

que deve ser respeitado o itinerário do veículo. Destarte, não há que se 

falar em danos morais. 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 

artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE as 

pretensões contidas no pedido inicial; II – Pelo julgamento com resolução 

do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto 

o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 23/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 23/03/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000623-83.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ARMELINDA 

BERTOLIN PEREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos e morais, justiça gratuita e inversão do ônus da 
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prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação 

da empresa requerida no valor de R$ 39.701,96 (trinta e nove mil 

setecentos e um reais e noventa e seis centavos). Aduz a requerente que 

sempre pagou suas faturas junto ao serviço prestado peça empresa 

requerida via boleto bancário, mas foi surpreendida com descontos em 

débito automático das mesmas. Diz que foram debitadas 14 (quatroze) 

faturas, o que totaliza R$: 770,98 (setecentos e setenta reais e noventa e 

oito centavos). Requer indenização por danos materiais em dobro e 

morais. Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminar de 

ausência de responsabilidade da empresa requerida quanto aos danos 

causados, rechaça a inversão do ônus probatório bem como rebate todos 

os argumentos da peça inicial. Da preliminar de mérito de ausência de 

responsabilidade da empresa requerida quanto aos danos causados; 

Dispõe a empresa requerida que não tem responsabilidade na relação pois 

o débito é cadastrado via banco, o que exime sua responsabilidade. 

Contudo tal preliminar não deve prosperar, tendo em vista que não há 

nenhuma evidencia nos autos que demonstre a requente ter solicitado o 

cadastramento em débito automático, bem como isto não é argumento para 

desconfigurar o proveito auferido pela requerente. Ao mérito. O princípio 

da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, 

sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico 

com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a inversão do ônus 

probatório, a empresa requerida não trouxe nenhum elemento que 

demonstre ser suficiente para comprovar suas alegações, não trouxe 

nenhum tipo de contrato assinado, telas sistêmicas, prints nem muito 

menos outro tipo de elemento probatório que embasasse suas 

argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a 

respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 (TJ-BA) 

Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No 

tocante ao dano moral 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa requerida a suspender definitivamente as 

cobranças em débito automático bem como ao ressarcimento no valor de 

R$ 1.541,96 (um mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e seis 

centavos, já em dobro), em virtude da ausência de comprovação da 

ocorrência da contratação; II – 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), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-32.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAPACIDIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000413-32.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA PAPACIDIO 

DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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 
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tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, tutela antecipada, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais). Aduz a requerente 

que ao se deslocar para efetuar compra no comercio local teve seu 

crédito negado sob alegação de possuir negativação com a empresa 

requerida no valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove 

centavos). Diz desconhecer o débito e requer indenização por danos 

morais. Foi deferido a inversão do ônus probatório. Estando ambas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação 

a empresa requerida suscita preliminar de inépcia da inicial em virtude de 

flata de comprovante de residência, pugna pela inadmissibilidade da 

inversão do ônus probatório, no mérito aponta que existe relação de 

prestação de serviços ante o numero (65) 99637-1644, dispondo que o 

débito é a respeito ao último ciclo de seu plano CONTROLE, conforme 

contratado de maneira que não adimplido teve seu nome e CPF inserido 

regularmente nos cadastros restritivos ao crédito. Em peça de impugnação 

a contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios e requer 

que no mérito seja a demanda julgada totalmente procedente. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da 

preliminar de inépcia da inicial; No tocante a inépcia da inicial suscita a 

empresa requerida a falta de documento comprobatório de endereço da 

requerente. Em que pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, 

inclino-me ao afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente 

trouxe a comprovação no próprio extrato do órgão protetor de crédito. De 

acordo com a jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO 

ORDINARIO TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 

80.2016.5.03.0060 (TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 

15/03/2017 EMENTA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE 

QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se refere ao disposto no artigo 320 do 

CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de 

"documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos 

essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros 

autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos 

demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua 

propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser 

sanada no decorrer do trâmite processual. Transcrevo trecho do 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São 

documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles 

sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de 

casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro 

nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do 

contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do 

art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que 

o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para 

que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., 

São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).” Ao mérito. Em que 

pese o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da requerente, 

que afirma em suas alegações não ter conhecimento da fatura em aberto, 

tendo em vista o arcabouço probatório presente nos autos, denota-se que 

a empresa requerida trouxe elementos que embasam suas alegações, 

dispondo que existiu contrato entre ambas as partes na relação de 

prestação de serviços diante do numero (65) 99637-1644. Sendo assim 

ficou em aberto o remanescente do período de renovação do plano 

controle no valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), conforme consta nos autos. Dessa forma, a requerente não 

trouxe elementos que consubstanciassem minimamente a comprovação de 

suas alegações, não juntou comprovante de pagamento da conta no valor 

de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Nesta 

senda, não há que se apreciar pedido quanto aos danos morais. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial atual: “TJ-RJ - APELAÇÃO APL 

03037951120158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 12 VARA CIVEL 

(TJ-RJ) Jurisprudência • Data de publicação: 22/02/2018 EMENTA Alega a 

parte autora, em síntese, que é cliente da ré e titular do pacote NET Virtua, 

TV e telefone nº (21) 3837-4942, pagando mensalmente valor médio de 

R$300,00. Conta que, no início de janeiro de 2015, a prestação de 

serviços do autor foi interrompida e o mesmo entrou em contato com o 

SAC da ré para entender o motivo de tal interrupção. A empresa ré 

informou o autor sobre contas em atraso, como por exemplo, as do mês 

de dezembro de 2014 e de janeiro de 2015, contas essas que o autor 

alega ter pago. Continua narrando que, segundo os atendentes da ré, as 

contas que estavam motivando a suspensão dos serviços do autor 

orçavam o valor de R$ 432,75 e R$ 15,00, causando-lhe estranheza 

porque as faturas citadas faziam parte de um parcelamento feito 

anteriormente pelo mesmo. Por m, conta que continuou entrando em 

contato com o SAC da ré, mas esta somente liberou o sinal da TV e da 

internet sete dias após as reclamações e que o telefone continuou mudo 

até a data de propositura da presente ação. Sentença de improcedência. 

Apelo da parte autora. Autor que não comprova o pagamento das faturas 

contestadas e o parcelamento realizado. A inversão do ônus da prova não 

exime a parte autora da obrigação de comprovar minimamente os fatos 

constitutivos de seu direito alegado na petição inicial. Aplicação da Súmula 

330 do TJRJ. Incidência da regra do artigo 373 , I , do CPC/2015 . 

Improcedência dos pedidos. Sentença que se mantém. RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO”. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento 

IMPROCEDENTE da pretensão contida no pedido inicial; II - Pelo julgamento 

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

Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

23/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 23/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000946-88.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LINDINALVA DA 

SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 
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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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.480,00 

(dez mil quatrocentos e oitenta reais). Aduz a requerente que sofreu 

descontos indevidos em sua conta bancária (sem autorização) na ordem 

de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), alega falha na prestação de 

serviço, invoca o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 

479 do STJ e requer restituição em dobro e indenização por danos morais. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação a empresa requerida BRADESCO S.A. suscita as 

preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, rebate a inversão 

do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. Em 

sua contestação a empresa SABEMI suscita preliminar de inadequação do 

rito sumaríssimo em virtude de necessidade de prova complexa, rebate a 

inversão do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos na peça 

inicial. Consta salientar que juntou contrato devidamente assinado pela 

requerente. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil; A empresa requerida suscita preliminar de 

ilegitimidade de parte no tocante a entender que não deve fazer parte da 

relação em apreço, contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo 

único dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” Destarte é responsável a empresa requerida, pois 

sem sua conduta não se teria ocorrido tal situação. Destarte inclino-me ao 

afastamento da preliminar suscitada. Da preliminar de inépcia da inicial; 

Suscita a empresa requerida BRADESCO S.A. a preliminar de inépcia da 

inicial alegando que a requerente não trás redação clara a respeito de 

seus pedidos e diz ainda não saber do que se defender. Pois bem, 

vislumbro o não acatamento da preliminar uma vez que é clarividente a 

participação do empresa requerida na relação, pois os descontos foram 

efetuados na conta da requerente em agencia da empresa requerida. Da 

preliminar de mérito do artigo 3 da Lei n 9.099/95 e enunciado 54 FONAJE; 

No que cerne ao afastamento da competência dos juizados especiais em 

razão de prova complexa, A expressão “causas de menor complexidade” 

que determina a fixação da competência dos juizados especiais não está 

diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de 

prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Embora os enunciados 

do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de precedente 

jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, 

por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos 

juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse 

geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Ao mérito. Da 

conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à reunião duas 

ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam 

aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. 

Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em 

comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de 

partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 

simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - APELACAO APL 

00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 (TJ-RJ ) 

Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA CONEXÃO 

RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES CONSIGNATÓRIA E 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA QUE SEJA 

REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A PROLAÇÃO DE 

DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 103 E 105 DO 

CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ 

PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ESTE SE 

TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS DEMANDAS. 

PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 1º-A, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento entre as ações 

1000946-88.2019.8.11.0039 e 1000943-36.2019.8.11.0039. O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Deferida a inversão 

do ônus probatório a empresa requerida SABEMI trouxe a baila dos autos 

o contrato devidamente assinado pela requerente, autorizando assim os 

descontos em face do usufruto de seus serviços. Sendo assim, não há 

que se falar em cobranças ilegais. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-SP - 00035074120148260660 SP 

0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 

08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Demonstrada a 

existência de dívida em aberto, que deu origem a cobrança feita pela ré, 

por meio de prova documental (contrato assinado e telas de sistema) - 

Inexistência de comprovação da quitação da dívida nos autos pela autora - 

Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito - Não caracterizado qualquer dano moral a ser indenizado – 

Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.” Destarte não 

há que se falar em danos morais. 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 
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de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

26/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 26/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-86.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MAURICIA VALERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000972-86.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DALVA MAURICIA 

VALERO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

materiais e morais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus 

da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de R$ 8.915,72 (oito mil 

novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos). Aduz a requerente 

que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente por parte da 

empresa requerida no valor de R$ 457,86 (quatrocentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta e seis centavos). Diz ainda que jamais contratou 

qualquer tipo de serviço da empresa reclamada. Requer devolução dos 

valores em dobro, suspensão definitiva das cobranças bem como 

indenização por danos morais. Estando ambas as partes na audiência de 

conciliação restou infrutífera. Em sede contestatória, a empresa requerida 

suscita preliminar sucessão do polo passiv e ausência de interesse de 

agir em virtude da falta de pretensão resistida, e no mérito rebate os 

argumentos da peça inicial. Não houve apresentação de impugnação a 

contestação. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da necessidade de retificação do polo passivo; 

Suscita a empresa reclamada a necessidade de retificação do polo 

passivo da demanda, devida a errônea qualificação. Assim faz-se 

necessária a substituição do polo passivo BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A pelo BANCO BRADESCO S/Aposto que esta parte é a 

legitima para figurar no polo da demanda, motivo pela qual acolho a 

preliminar para retificação do polo passivo da presente demanda. Da 

preliminar de falta de interesse de agir em virtude da não procura da 

resolução em sede administrativa. Suscita o requerido preliminar de 

ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a não 

procura de resolução em sede administrativa. O interesse processual ou 

interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento 

jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse 

processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o 

exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser 

satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e 

o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da 

resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado 

ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , inc. XXXV , da Constituição 

Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal , 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A , § 1º , do CPC , aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o... tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade 

expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova 

em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. 

Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa requerida não 

elementos suficientes que demonstrem ser suficientes para comprovar 

suas alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, apenas 

telas sistêmicas e mais nenhum tipo de elemento probatório que 
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embasasse suas argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 

(TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO 

Telefonia. Falha no serviço. Ineficiente. Autora alega, emcall Center 

Síntese, que contratou plano de telefonia fornecido pela ré, Contudo, o 

serviço demorou trinta dias para ser disponibilizado e, Além disso, 

apresentou falhas e cobrança indevida. Afirma que Tentou solucionar o 

problema por meio do , contudo, nãocall Center Logrou êxito, após solicitar 

o cancelamento recebeu cobrança de Multa rescisória. Pleiteia restituição 

dos valores cobrados Indevidamente indenização por danos morais. Após 

contestado o Feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente 

procedente o Pedido inicial. Condenou a ré ao pagamento de r$ 2.000,00 a 

título de Indenização por danos morais e à restituição do valor de r$ 

175,90. Debitado indevidamente. Insurgência recursal da ré visa o 

Afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a minoração do Valor 

arbitrado pelos danos morais. Verifica-se que obedecido. 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, se verificada Verossimilhança nas alegações do consumidor 

ou eventual Hipossuficiência. A autora apresentou provas que corroboram 

com a Verossimilhança dos fatos alegados na inicial (mov. 1.2 e 1.4). 

Incumbia a ré trazer aos autos provas para desconstituir os fatos 

Alegados pelo autor, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus, Tendo 

em vista que apresentou apenas telas sistêmicas e não Impugnou os 

protocolos referidos na inicial, por meio dos quais a Autora reclama da 

falha nos serviços. O atendimento prestado pelo Da ré revelou-se 

ineficiente (enunciado 1.6 das tr’s/pr),call Center Uma vez que não foi 

capaz de atender ao apelo da consumidora que Solicitou pela via 

administrativa a solução das falhas na prestação Do serviço referidas nos 

autos, porém, não foi atendido, tendo que Socorrer-se das vias judiciais. 

Ressalte-se que os transtornos Gerados aos consumidores poderiam ser 

facilmente resolvidos pela Empresa ré se esta possuísse um serviço 

eficiente de . O call Center Arbitramento da indenização pelo dano moral 

deve sempre ter o Cuidado de não proporcionar, por um lado, o 

enriquecimento ilícito Do autor em detrimento do réu, nem por outro, a 

banalização da Violação aos direitos do consumidor. Também deve ser 

considerada a Dupla finalidade do instituto, qual seja, a reparatória em 

face do Ofendido e a educativa e sancionatória quanto ao ofensor. Em 

face Desses critérios, levando em conta, ainda, os princípios da 

Proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado Na 

sentença se mostra adequado, razão pela qual não comporta Minoração. 

Sentença mantida na íntegra, pelos seus próprios Fundamentos, nos 

termos do art. 46 da lje. Desta forma, Considerando que o recurso é 

contrário ao entendimento desta Turma recursal, com fulcro no art. 932, iv, 

alínea ‘a’, do código de Processo civil c/c art. 12, xiii, do regimento interno 

das turmas Recursais do paraná, nego provimento ao recurso de forma 

Monocrática. Condenação da recorrente ao pagamento de Honorários 

advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da Condenação. Curitiba, 28 

de março de 2019. (TJPR - 3ª turma recursal - 0009558-31.2018.8.16.0038 

- fazenda rio grande - rel.: juiz Fernando Swain Ganem - j. 03.04.2019)”. 

No tocante ao dano moral 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida BANCO BRADESCO a 

suspender definitivamente a cobrança de valores da conta da reclamante, 

em virtude da ausência de comprovação da ocorrência da contratação; II – 

Pela restituição do valor de R$ 915,72 (novecentos e quinze reais e 

setenta e dois centavos, já em dobro), nos termos do artigo 42, parágrafo 

único do Código de Defesa do Consumidor, a título de danos materiais; III – 

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), de acordo com o 

arcabouço probatório dos autos; IV – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 28/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 28/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000934-74.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

DONIZETI FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 

9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida 

no valor de R$ 15.057,90 (quinze mil e cinquenta e sete reais e noventa 

centavos). Aduz a requerente que sofreu descontos indevidos em sua 

conta corrente por parte da empresa requerida no valor de R$ 1.528,95 

(mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). Diz ainda 

que jamais contratou qualquer tipo de serviço da empresa reclamada. Em 

sede contestatória, a empresa requerida suscita preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir em virtude da falta de 

pretensão resistida e inépcia da inicial por falta de comprovante de 

endereço, e no mérito rebate os argumentos da peça inicial. Estando 

ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise das preliminares 

de mérito. Da preliminar de mérito do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil; A empresa requerida suscita preliminar de ilegitimidade de parte no 

tocante ao entender que não deve fazer parte da relação em apreço, 

contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único dispõe: 

“Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo.” Destarte, é solidariamente responsável a empresa requerida 

quanto ao prejuízo causado a requerente, pois sem a conduta de ambas 

não se teria ocorrido tal situação, destarte inclino-me ao afastamento da 

preliminar suscitada. Da preliminar de falta de interesse de agir em virtude 

da não procura da resolução em sede administrativa. Suscita o requerido 

preliminar de ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo 

em vista a não procura de resolução em sede administrativa. O interesse 

processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o 

provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação 

do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que 

sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não 

pode ser satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela 

jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A 

necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento 

espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em 

decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a 

obtenção de determinado resultado. O interesse processual pressupõe 

além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão 

do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao 

demandante a escolha do procedimento e o provimento adequados à 

situação fática deduzida (interesse-adequação). Vejamos o entendimento 

dos tribunais a respeito do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame 

Necessário REEX 70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de 

publicação: 10/07/2017 EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Não há exigibilidade de esgotamento da 

via administrativa como condição para ajuizamento da ação, em razão do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , 

inc. XXXV , da Constituição Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal , é crível admitir que é dever do Estado (lato 

sensu) prestar atendimento de saúde, quando congurados os vetores da 

adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de 

recursos nanceiros de quem postula. Em data recente (05.03.2015), o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 

855178/RG, com repercussão geral, rearmou sua jurisprudência quanto à 

responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao 

direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A , § 1º , do 

CPC , aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. A 

parte demandante, por meio de atestados médicos e receituários 

comprovou a necessidade da utilização dos medicamentos para o... 

tratamento de sua saúde. Igualmente cou demonstrado que a parte autora 

enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições 

nanceiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, 

inclusive, assistida pela Defensoria Pública. Ressalvada a ocorrência de 

justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido ao Estado (lato 

sensu) invocar a aplicação da reserva do possível com a nalidade de 

exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, 

notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no 

caso o direito à saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Município, como 

é sabido, é um ente federativo autônomo. E a verba honorária a que será 

condenado, teve como causa a sua sucumbência na lide, possuindo como 

beneciário o FADEP que não se confunde com o Estado, muito menos com 

o próprio ente apelante.” Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse 

processual suscitada pelo requerido, sendo que a rejeito. Na busca pela 

justiça, não poucas vezes a previsão processual do art. 4º do Código de 

Processo Civil de que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, principalmente 

nos Juizados Especiais, o jurisdicionado se depara com a burocracia 

utilizada por alguns julgadores que parecem mais preocupados com 

formalismos do que com a entrega do pedido. É certo que documentos são 

necessários a instruir o processo em sua essência, na sua causa de 

pedir, a não deixar dúvida quanto ao objeto da ação, mas existem casos 

em que sua apresentação pode até mesmo ser dispensada. Não raras 

vezes o jurisdicionado e seu patrono se vêm diante de exigências que não 

tem outro objetivo senão dificultar o acesso à justiça ou satisfazer o 

julgador em suas convicções pessoais. Exemplo disso é a exigência de 

apresentação de comprovante de endereço do autor, em nome próprio, 

selecionado, inclusive o tipo de documento: conta de água, luz, telefone ou 

IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da população, aqueles que 

mais procuram a tutela da justiça nos Juizados Especiais, não tem moradia 

própria, não formalizam contratos de locação e vivem mais na 

informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, exigir que 

comprovem residência mediante apresentação de documentos em nome 

próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus direitos. 

Para responder quais documentos são necessários à propositura da 

ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do Código 

de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 9.099/95 

estabelece em seu art. 2º que o processo é regido pelo critério da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Naquilo que a Lei não se referir diretamente, tem aplicabilidade do Código 

de Processo Civil. Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que a 

petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda. Assim, a interpretação do art. 14 deve ser feita à 

luz dos comandos dos arts. 282 e 283 Código de Processo Civil, no que 

for compatível e necessário com o sistema dos juizados. O art. 14 da 

mesma lei diz que o pedido pode ser apresentado na Secretaria do 

Juizado, de forma escrita ou oral, e que do pedido constarão, de forma 

simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o nome, a qualificação e o 

endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - 

o objeto e seu valor. É de se destacar que o legislador se preocupa com a 

economia processual ao estabelecer que o essencial é o fornecimento de 

informações suficiente à localização do réu. Ou seja, o caput do art. 319 

diz que a petição inicial indicará o que complementado pelo art. 320, 
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deverá ser acompanhada tão somente pelos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, que são aqueles orientadores dos fatos que influem 

na tomada de decisão pelo Juiz, a causa de pedir, o que, segundo a 

doutrina, são os documentos substanciais ou fundamentais ao processo. 

Secundários são os documentos que se prestam a demonstrar outras 

alegações das partes que elucidam pontos ou complementem afirmações”. 

Nem a Lei nº 9.099/95, nem o Código de Processo Civil elencam a 

comprovação de endereço como elemento essencial à propositura da 

ação. Segundo o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, citado pelo 

Relator da AC: 40905 RN 2011.004090-5, Des. Aderson Silvino, Data de 

Julgamento: 07/06/2011, 2ª Câmara Cível): “São documentos 

indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais 

o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento 

na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas 

demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato 

cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 

do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que o autor 

traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para que, no 

mérito, sua demanda seja julgada procedente.” Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10000180961765001 MG (TJ-MG) Jurisprudência • Data de publicação: 

09/04/2019 EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA 

TERMINATIVA CASSADA - Presume-se autêntica, válida e eficaz a 

procuração sem defeitos formais carreada aos autos, se não há qualquer 

indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 do Código de Ética da 

OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante de residência não 

configura entre os documentos que, por exigência legal, devem 

acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte autora em 

juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular prosseguimento do 

feito.” A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é 

hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento 

não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento 

da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, 

Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018. 

Mostra-se incabível o indeferimento da petição inicial com base na 

ausência de comprovante de residência, por não se tratar de documento 

necessário à interposição da ação. Basta simples indicação do endereço 

na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, 

Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É desnecessária a instrução da 

petição inicial com documento capaz de comprovar que a autora reside no 

endereço por ela indicado. TJES, Classe: Apelação, 20120027782, Relator: 

FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 

19/02/2016). O comprovante de residência não está no rol de requisitos 

previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, 

portanto, a determinação de emenda para a sua apresentação, 

principalmente quando o apelante apresenta toda a qualificação na peça 

inicial com a informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e 

domicílio, bem como a completa qualificação do réu. TJES, Classe: 

Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão 

julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 11/03/2014, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2014. Ao mérito. Da conexão; A conexão é 

um mecanismo processual que leva à reunião duas ou mais ações para 

que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam aqueles relativos 

aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Todavia, a 

conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em comum o 

pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de partes. 

Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 

simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - APELACAO APL 

00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 (TJ-RJ ) 

Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA CONEXÃO 

RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES CONSIGNATÓRIA E 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA QUE SEJA 

REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A PROLAÇÃO DE 

DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 103 E 105 DO 

CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ 

PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ESTE SE 

TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS DEMANDAS. 

PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 1º-A, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento conexo entre as ações e 

1000935-59.2019.8.11.0039 e 1000934-74.2019.8.11.0039. O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a decretação da 

inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, 

VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa 

requerida não elementos suficientes que demonstrem ser suficientes para 

comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, 

apenas telas sistêmicas e mais nenhum tipo de elemento probatório que 

embasasse suas argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 

(TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO 

Telefonia. Falha no serviço. Ineficiente. Autora alega, emcall Center 

Síntese, que contratou plano de telefonia fornecido pela ré, Contudo, o 

serviço demorou trinta dias para ser disponibilizado e, Além disso, 

apresentou falhas e cobrança indevida. Afirma que Tentou solucionar o 

problema por meio do , contudo, nãocall Center Logrou êxito, após solicitar 

o cancelamento recebeu cobrança de Multa rescisória. Pleiteia restituição 

dos valores cobrados Indevidamente indenização por danos morais. Após 

contestado o Feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente 

procedente o Pedido inicial. Condenou a ré ao pagamento de r$ 2.000,00 a 

título de Indenização por danos morais e à restituição do valor de r$ 

175,90. Debitado indevidamente. Insurgência recursal da ré visa o 

Afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a minoração do Valor 

arbitrado pelos danos morais. Verifica-se que obedecido. 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, se verificada Verossimilhança nas alegações do consumidor 

ou eventual Hipossuficiência. A autora apresentou provas que corroboram 

com a Verossimilhança dos fatos alegados na inicial (mov. 1.2 e 1.4). 

Incumbia a ré trazer aos autos provas para desconstituir os fatos 

Alegados pelo autor, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus, Tendo 

em vista que apresentou apenas telas sistêmicas e não Impugnou os 

protocolos referidos na inicial, por meio dos quais a Autora reclama da 
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falha nos serviços. O atendimento prestado pelo Da ré revelou-se 

ineficiente (enunciado 1.6 das tr’s/pr),call Center Uma vez que não foi 

capaz de atender ao apelo da consumidora que Solicitou pela via 

administrativa a solução das falhas na prestação Do serviço referidas nos 

autos, porém, não foi atendido, tendo que Socorrer-se das vias judiciais. 

Ressalte-se que os transtornos Gerados aos consumidores poderiam ser 

facilmente resolvidos pela Empresa ré se esta possuísse um serviço 

eficiente de . O call Center Arbitramento da indenização pelo dano moral 

deve sempre ter o Cuidado de não proporcionar, por um lado, o 

enriquecimento ilícito Do autor em detrimento do réu, nem por outro, a 

banalização da Violação aos direitos do consumidor. Também deve ser 

considerada a Dupla finalidade do instituto, qual seja, a reparatória em 

face do Ofendido e a educativa e sancionatória quanto ao ofensor. Em 

face Desses critérios, levando em conta, ainda, os princípios da 

Proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado Na 

sentença se mostra adequado, razão pela qual não comporta Minoração. 

Sentença mantida na íntegra, pelos seus próprios Fundamentos, nos 

termos do art. 46 da lje. Desta forma, Considerando que o recurso é 

contrário ao entendimento desta Turma recursal, com fulcro no art. 932, iv, 

alínea ‘a’, do código de Processo civil c/c art. 12, xiii, do regimento interno 

das turmas Recursais do paraná, nego provimento ao recurso de forma 

Monocrática. Condenação da recorrente ao pagamento de Honorários 

advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da Condenação. Curitiba, 28 

de março de 2019. (TJPR - 3ª turma recursal - 0009558-31.2018.8.16.0038 

- fazenda rio grande - rel.: juiz Fernando Swain Ganem - j. 03.04.2019)”. 

No tocante ao dano moral 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR as empresas requeridas solidariamente a suspenderem 

definitivamente a cobrança de valores da conta da reclamante, em virtude 

da ausência de comprovação da ocorrência da contratação; II – Pela 

restituição do valor de R$ 3.057,90 (três mil e cinquenta e sete reais e 

noventa centavos, já em dobro), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor, a título de danos materiais; III – 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), de acordo com o 

arcabouço probatório dos autos; IV – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000943-36.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LINDINALVA DA 

SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.480,00 

(dez mil quatrocentos e oitenta reais). Aduz a requerente que sofreu 

descontos indevidos em sua conta bancária (sem autorização) na ordem 

de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), alega falha na prestação de 

serviço, invoca o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 

479 do STJ e requer restituição em dobro e indenização por danos morais. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação a empresa requerida BRADESCO S.A. suscita as 

preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, rebate a inversão 

do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. Em 

sua contestação a empresa SABEMI suscita preliminar de inadequação do 

rito sumaríssimo em virtude de necessidade de prova complexa, rebate a 

inversão do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos na peça 

inicial. Consta salientar que juntou contrato devidamente assinado pela 

requerente. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil; A empresa requerida suscita preliminar de 

ilegitimidade de parte no tocante a entender que não deve fazer parte da 

relação em apreço, contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo 
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único dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” Destarte é responsável a empresa requerida, pois 

sem sua conduta não se teria ocorrido tal situação. Destarte inclino-me ao 

afastamento da preliminar suscitada. Da preliminar de inépcia da inicial; 

Suscita a empresa requerida BRADESCO S.A. a preliminar de inépcia da 

inicial alegando que a requerente não trás redação clara a respeito de 

seus pedidos e diz ainda não saber do que se defender. Pois bem, 

vislumbro o não acatamento da preliminar uma vez que é clarividente a 

participação do empresa requerida na relação, pois os descontos foram 

efetuados na conta da requerente em agencia da empresa requerida. Da 

preliminar de mérito do artigo 3 da Lei n 9.099/95 e enunciado 54 FONAJE; 

No que cerne ao afastamento da competência dos juizados especiais em 

razão de prova complexa, A expressão “causas de menor complexidade” 

que determina a fixação da competência dos juizados especiais não está 

diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de 

prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Embora os enunciados 

do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de precedente 

jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, 

por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos 

juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse 

geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Ao mérito. Da 

conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à reunião duas 

ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam 

aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. 

Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em 

comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de 

partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 

simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - APELACAO APL 

00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 (TJ-RJ ) 

Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA CONEXÃO 

RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES CONSIGNATÓRIA E 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA QUE SEJA 

REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A PROLAÇÃO DE 

DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 103 E 105 DO 

CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ 

PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ESTE SE 

TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS DEMANDAS. 

PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 1º-A, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento entre as ações 

1000946-88.2019.8.11.0039 e 1000943-36.2019.8.11.0039. O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Deferida a inversão 

do ônus probatório a empresa requerida SABEMI trouxe a baila dos autos 

o contrato devidamente assinado pela requerente, autorizando assim os 

descontos em face do usufruto de seus serviços. Sendo assim, não há 

que se falar em cobranças ilegais. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-SP - 00035074120148260660 SP 

0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 

08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Demonstrada a 

existência de dívida em aberto, que deu origem a cobrança feita pela ré, 

por meio de prova documental (contrato assinado e telas de sistema) - 

Inexistência de comprovação da quitação da dívida nos autos pela autora - 

Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito - Não caracterizado qualquer dano moral a ser indenizado – 

Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.” Destarte não 

há que se falar em danos morais. 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

26/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 26/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000913-98.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA MADALENA 

DOS SANTOS MOURAO REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

materiais e morais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus 

da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.622,88 (dez mil 

seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). Aduz a 

requerente que sofreu descontos indevidos em seu benefício 

previdenciário, sendo 9 (nove) parcelas no valor de R$ 19,08 (dezenove 

reais e oito centavos) e 7 (sete) parcelas no valor de R$ 19,96 (dezenove 

reais e noventa e seis centavos). Diz ainda que jamais contratou qualquer 

tipo de serviço da empresa reclamada. Requer devolução dos valores em 

dobro, suspensão definitiva das cobranças bem como indenização por 

danos morais. Estando ambas as partes na audiência de conciliação 

restou infrutífera. Em sede contestatória a empresa requerida rebate os 

argumentos da peça inicial. Em sua impugnação a requerente rechaça os 

argumentos contestatórios e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. O 

princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as 

partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar 

isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. No que toca ao pedido de justiça 

gratuita pleiteado pela empresa requerida, não foi anexado nenhum tipo de 

documento comprobatório de Vejamos a jurisprudência pátria a respeito do 

assunto: “TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000190807586001 MG 

(TJ-MG) Jurisprudência•Data de publicação: 27/09/2019 EMENTA EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA 

SEM FINS LUCRATIVOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA. - De acordo com 

pacífico entendimento jurisprudencial, para que a pessoa jurídica possa 

desfrutar dos benefícios da assistência judiciária, deve haver a 

demonstração cabal da sua insuficiência de recursos, ainda que se trate 

de fundação sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. TJ-MG - Agravo 

de Instrumento-Cv AI 10452170097110001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência•Data de publicação: 05/12/2018 EMENTA EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA 

JURÍDICA - IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA - PRESUNÇÃO RELATIVA 

DE VERACIDADE - INEXISTÊNCIA. Conforme enunciado da Súmula 481 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, 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. v.v. EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - 

FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PRESCINDIBILIDADE DA 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. 1. Conforme 

entendimento do STJ, as fundações beneficentes sem fins lucrativos 

gozam de presunção juris tantum sobre a impossibilidade de arcar com as 

despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. 2.Conjunto 

probatório apresentado suficiente para evidenciar a necessidade do 

benefício da justiça gratuita”. Deferida a inversão do ônus probatório, a 

empresa requerida não elementos suficientes que demonstrem ser 

suficientes para comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de 

contrato assinado e mais nenhum tipo de elemento probatório que 

embasasse suas argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 

(TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO 

Telefonia. Falha no serviço. Ineficiente. Autora alega, emcall Center 

Síntese, que contratou plano de telefonia fornecido pela ré, Contudo, o 

serviço demorou trinta dias para ser disponibilizado e, Além disso, 

apresentou falhas e cobrança indevida. Afirma que Tentou solucionar o 

problema por meio do , contudo, nãocall Center Logrou êxito, após solicitar 

o cancelamento recebeu cobrança de Multa rescisória. Pleiteia restituição 

dos valores cobrados Indevidamente indenização por danos morais. Após 

contestado o Feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente 

procedente o Pedido inicial. Condenou a ré ao pagamento de r$ 2.000,00 a 

título de Indenização por danos morais e à restituição do valor de r$ 

175,90. Debitado indevidamente. Insurgência recursal da ré visa o 

Afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a minoração do Valor 

arbitrado pelos danos morais. Verifica-se que obedecido. 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, se verificada Verossimilhança nas alegações do consumidor 

ou eventual Hipossuficiência. A autora apresentou provas que corroboram 

com a Verossimilhança dos fatos alegados na inicial (mov. 1.2 e 1.4). 

Incumbia a ré trazer aos autos provas para desconstituir os fatos 

Alegados pelo autor, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus, Tendo 

em vista que apresentou apenas telas sistêmicas e não Impugnou os 

protocolos referidos na inicial, por meio dos quais a Autora reclama da 

falha nos serviços. O atendimento prestado pelo Da ré revelou-se 

ineficiente (enunciado 1.6 das tr’s/pr),call Center Uma vez que não foi 

capaz de atender ao apelo da consumidora que Solicitou pela via 

administrativa a solução das falhas na prestação Do serviço referidas nos 

autos, porém, não foi atendido, tendo que Socorrer-se das vias judiciais. 

Ressalte-se que os transtornos Gerados aos consumidores poderiam ser 

facilmente resolvidos pela Empresa ré se esta possuísse um serviço 

eficiente de . O call Center Arbitramento da indenização pelo dano moral 

deve sempre ter o Cuidado de não proporcionar, por um lado, o 

enriquecimento ilícito Do autor em detrimento do réu, nem por outro, a 

banalização da Violação aos direitos do consumidor. Também deve ser 

considerada a Dupla finalidade do instituto, qual seja, a reparatória em 
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face do Ofendido e a educativa e sancionatória quanto ao ofensor. Em 

face Desses critérios, levando em conta, ainda, os princípios da 

Proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado Na 

sentença se mostra adequado, razão pela qual não comporta Minoração. 

Sentença mantida na íntegra, pelos seus próprios Fundamentos, nos 

termos do art. 46 da lje. Desta forma, Considerando que o recurso é 

contrário ao entendimento desta Turma recursal, com fulcro no art. 932, iv, 

alínea ‘a’, do código de Processo civil c/c art. 12, xiii, do regimento interno 

das turmas Recursais do paraná, nego provimento ao recurso de forma 

Monocrática. Condenação da recorrente ao pagamento de Honorários 

advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da Condenação. Curitiba, 28 

de março de 2019. (TJPR - 3ª turma recursal - 0009558-31.2018.8.16.0038 

- fazenda rio grande - rel.: juiz Fernando Swain Ganem - j. 03.04.2019)”. 

No tocante ao dano moral 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 artigo335)". Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa requerida a suspender definitivamente a cobrança 

de valores da conta da reclamante, em virtude da ausência de 

comprovação da ocorrência da contratação; II – Pela restituição do valor 

de R$ 622,88 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos, já 

em dobro), devidamente atualizado e corrigido, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a título de danos 

materiais; III – 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), de acordo com 

o arcabouço probatório dos autos; IV – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 29/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-59.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000935-59.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

DONIZETI FERREIRA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

materiais e morais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da 

lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa 

requerida no valor de R$ 15.057,90 (quinze mil e cinquenta e sete reais e 

noventa centavos). Aduz a requerente que sofreu descontos indevidos 

em sua conta corrente por parte da empresa requerida no valor de R$ 

1.528,95 (mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). 

Diz ainda que jamais contratou qualquer tipo de serviço da empresa 

reclamada. Em sede contestatória, a empresa requerida suscita preliminar 

sucessão do polo passivo, prescrição e ausência de interesse de agir em 

virtude da falta de pretensão resistida, e no mérito rebate os argumentos 

da peça inicial. Estando ambas as partes na audiência de conciliação 

restou infrutífera. Em sua impugnação a contestação o requerente rebate 

os argumentos contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos 

da peça inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da necessidade de retificação do polo passivo; 

Suscita a empresa reclamada a necessidade de retificação do polo 

passivo da demanda, devida a errônea qualificação. Assim faz-se 

necessária a substituição do polo passivo BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A pelo BANCO BRADESCO S/Aposto que esta parte é a 

legitima para figurar no polo da demanda, motivo pela qual acolho a 

preliminar para retificação do polo passivo da presente demanda. Da 

preliminar de prescrição trienal. Suscita a empresa reclamada a prescrição 

trienal, dizendo que não se trata de relação de consumo e deve ser 

aplicada a regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o caso é 

salutar de seara consumerista, sendo assim verifico o afastamento da 

prescrição trienal e aplicação da prescrição presente no Código de 

Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do 

fato do produto ou serviço a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos. 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 

995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 
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21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . 

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência 

desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação 

por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no 

art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. Da 

preliminar de falta de interesse de agir em virtude da não procura da 

resolução em sede administrativa. Suscita o requerido preliminar de 

ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a não 

procura de resolução em sede administrativa. O interesse processual ou 

interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento 

jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse 

processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o 

exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser 

satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e 

o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da 

resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado 

ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , inc. XXXV , da Constituição 

Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal , 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A , § 1º , do CPC , aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o... tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade 

expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova 

em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. 

Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa requerida não 

elementos suficientes que demonstrem ser suficientes para comprovar 

suas alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, apenas 

telas sistêmicas e mais nenhum tipo de elemento probatório que 

embasasse suas argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 

(TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO." 

"Telefonia. Falha no serviço. Ineficiente. Autora alega, emcall Center 

Síntese, que contratou plano de telefonia fornecido pela ré, Contudo, o 

serviço demorou trinta dias para ser disponibilizado e, Além disso, 

apresentou falhas e cobrança indevida. Afirma que Tentou solucionar o 

problema por meio do , contudo, nãocall Center Logrou êxito, após solicitar 

o cancelamento recebeu cobrança de Multa rescisória. Pleiteia restituição 

dos valores cobrados Indevidamente indenização por danos morais. Após 

contestado o Feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente 

procedente o Pedido inicial. Condenou a ré ao pagamento de r$ 2.000,00 a 

título de Indenização por danos morais e à restituição do valor de r$ 

175,90. Debitado indevidamente. Insurgência recursal da ré visa o 

Afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a minoração do Valor 

arbitrado pelos danos morais. Verifica-se que obedecido. 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, se verificada Verossimilhança nas alegações do consumidor 

ou eventual Hipossuficiência. A autora apresentou provas que corroboram 

com a Verossimilhança dos fatos alegados na inicial (mov. 1.2 e 1.4). 

Incumbia a ré trazer aos autos provas para desconstituir os fatos 

Alegados pelo autor, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus, Tendo 

em vista que apresentou apenas telas sistêmicas e não Impugnou os 

protocolos referidos na inicial, por meio dos quais a Autora reclama da 

falha nos serviços. O atendimento prestado pelo Da ré revelou-se 

ineficiente (enunciado 1.6 das tr’s/pr),call Center Uma vez que não foi 

capaz de atender ao apelo da consumidora que Solicitou pela via 

administrativa a solução das falhas na prestação Do serviço referidas nos 

autos, porém, não foi atendido, tendo que Socorrer-se das vias judiciais. 

Ressalte-se que os transtornos Gerados aos consumidores poderiam ser 

facilmente resolvidos pela Empresa ré se esta possuísse um serviço 

eficiente de . O call Center Arbitramento da indenização pelo dano moral 

deve sempre ter o Cuidado de não proporcionar, por um lado, o 

enriquecimento ilícito Do autor em detrimento do réu, nem por outro, a 

banalização da Violação aos direitos do consumidor. Também deve ser 

considerada a Dupla finalidade do instituto, qual seja, a reparatória em 

face do Ofendido e a educativa e sancionatória quanto ao ofensor. Em 

face Desses critérios, levando em conta, ainda, os princípios da 

Proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado Na 

sentença se mostra adequado, razão pela qual não comporta Minoração. 

Sentença mantida na íntegra, pelos seus próprios Fundamentos, nos 

termos do art. 46 da lje. Desta forma, Considerando que o recurso é 

contrário ao entendimento desta Turma recursal, com fulcro no art. 932, iv, 

alínea ‘a’, do código de Processo civil c/c art. 12, xiii, do regimento interno 

das turmas Recursais do paraná, nego provimento ao recurso de forma 

Monocrática. Condenação da recorrente ao pagamento de Honorários 

advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da Condenação. Curitiba, 28 

de março de 2019. (TJPR - 3ª turma recursal - 0009558-31.2018.8.16.0038 

- fazenda rio grande - rel.: juiz Fernando Swain Ganem - j. 03.04.2019)”. 

No tocante ao dano moral 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 
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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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida BANCO BRADESCO a 

suspender definitivamente a cobrança de valores da conta da reclamante, 

em virtude da ausência de comprovação da ocorrência da contratação; II – 

Pela restituição do valor de R$ 3.057,90 (três mil e cinquenta e sete reais e 

noventa centavos, já em dobro), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor, a título de danos materiais; III – 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), de acordo com o 

arcabouço probatório dos autos; IV – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000904-39.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 10. 391,60 

(dez mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos). Aduz a 

requerente que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária (sem 

autorização) por parte da empresa requerida, alega falha na prestação de 

serviço, invoca o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 

479 do STJ e requer restituição em dobro e indenização por danos morais. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação a empresa CONTESE suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, rebate a inversão do ônus probatório e contesta os 

argumentos trazidos na peça inicial. Consta salientar que juntou contrato 

devidamente assinado pela requerente, bem como outros documentos 

comprobatórios. Em sua contestação a empresa requerida BRADESCO 

S.A. suscita as preliminares de prescrição, rebate a inversão do ônus 

probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise das preliminares de mérito. 

Da preliminar de mérito do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; A 

empresa requerida CONTESE suscita preliminar de ilegitimidade de parte no 

tocante a entender que não deve fazer parte da relação em apreço, 

contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único dispõe: 

“Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo.” Destarte é responsável a empresa requerida CONTESE, pois 

sem sua conduta não se teria ocorrido tal situação. Destarte inclino-me ao 

afastamento da preliminar suscitada. Da preliminar de prescrição trienal. 

Suscita a empresa reclamada a prescrição trienal, dizendo que não se 

trata de relação de consumo e deve ser aplicada a regra do Código Civil. 

Contudo, vislumbra-se que o caso é salutar de seara consumerista, sendo 

assim verifico o afastamento da prescrição trienal e aplicação da 

prescrição presente no Código de Defesa do Consumidor, que é 

quinquenal. Assim o prazo prescricional do fato do produto ou serviço a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prescreve em cinco anos. “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. 

CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição 

para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é 

de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. Ao mérito. Da conexão; A conexão 

é um mecanismo processual que leva à reunião duas ou mais ações para 

que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam aqueles relativos 

aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Todavia, a 

conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em comum o 

pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de partes. 

Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 
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simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - APELACAO APL 

00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 (TJ-RJ ) 

Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA CONEXÃO 

RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES CONSIGNATÓRIA E 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA QUE SEJA 

REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A PROLAÇÃO DE 

DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 103 E 105 DO 

CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ 

PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ESTE SE 

TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS DEMANDAS. 

PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 1º-A, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento entre as ações 

1000903-54.2019.8.11.0039 e 1000904-39.2019.8.11.0039 para evitar a 

confecção de decisões conflitantes. O princípio da vulnerabilidade expõe 

a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Deferida a inversão do ônus 

probatório a empresa requerida CONTESE trouxe a baila dos autos o 

contrato devidamente assinado pela requerente, autorizando assim os 

descontos em face do usufruto de seus serviços, bem como outros 

documentos. Sendo assim, não há que se arrazoar cobranças ilegais. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: 

“TJ-SP - 00035074120148260660 SP 0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) 

Jurisprudência•Data de publicação: 08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - Demonstrada a existência de dívida em aberto, que 

deu origem a cobrança feita pela ré, por meio de prova documental 

(contrato assinado e telas de sistema) - Inexistência de comprovação da 

quitação da dívida nos autos pela autora - Inadimplemento que deu causa 

a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Não caracterizado 

qualquer dano moral a ser indenizado – Sentença de improcedência 

mantida - Recurso não provido.” Destarte não há que se falar em danos 

morais. 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 

artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE dos 

pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 29/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000903-54.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: CONTESE - 

CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 10.104,00 

(dez mil, cento e quatro reais). Aduz a requerente que sofreu descontos 

indevidos em sua conta bancária (sem autorização) por parte da empresa 

requerida, alega falha na prestação de serviço, invoca o artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ e requer 

restituição em dobro e indenização por danos morais. Estando ambas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação 

a empresa CONTESE suscita preliminar de ilegitimidade passiva, rebate a 

inversão do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos na peça 

inicial. Consta salientar que juntou contrato devidamente assinado pela 

requerente, bem como outros documentos comprobatórios. Em sua 

contestação a empresa requerida BRADESCO S.A. suscita as preliminares 

de prescrição, rebate a inversão do ônus probatório e contesta os 

argumentos trazidos na peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; A empresa requerida 

CONTESE suscita preliminar de ilegitimidade de parte no tocante a entender 

que não deve fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei nº 8.078/90 

em seu artigo 7, parágrafo único dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de 

um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo.” Destarte é responsável a 

empresa requerida CONTESE, pois sem sua conduta não se teria ocorrido 

tal situação. Destarte inclino-me ao afastamento da preliminar suscitada. 

Da preliminar de prescrição trienal. Suscita a empresa reclamada a 

prescrição trienal, dizendo que não se trata de relação de consumo e 

deve ser aplicada a regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o 

caso é salutar de seara consumerista, sendo assim verifico o afastamento 

da prescrição trienal e aplicação da prescrição presente no Código de 

Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do 

fato do produto ou serviço a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos. 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 

995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 

21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . 

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência 

desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação 

por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no 

art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. Ao 
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mérito. Da conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à 

reunião duas ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os 

critérios seriam aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e 

causa de pedir. Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais 

ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em 

identidade de partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de 

acordo com o autor, não basta o atendimento aos requisitos acima 

mencionados para que haja a reunião das ações. O julgador deve 

questionar também a suficiência de razões ou motivos para efetivar a 

reunião, são elas: Evitar decisões conflitantes e favorecer a economia 

processual. Isso significa simplesmente que é necessária a existência de 

motivos ao menos razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem 

que ter sentido, não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, 

pois, obviamente, em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - 

APELACAO APL 00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 

(TJ-RJ) Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA 

CONEXÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES 

CONSIGNATÓRIA E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA 

QUE SEJA REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A 

PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

103 E 105 DO CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO 

CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DA CAPITAL, ESTE SE TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS 

DEMANDAS. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 

1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento entre as ações 

1000903-54.2019.8.11.0039 e 1000904-39.2019.8.11.0039 para evitar a 

confecção de decisões conflitantes. O princípio da vulnerabilidade expõe 

a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Deferida a inversão do ônus 

probatório a empresa requerida CONTESE trouxe a baila dos autos o 

contrato devidamente assinado pela requerente, autorizando assim os 

descontos em face do usufruto de seus serviços, bem como outros 

documentos. Sendo assim, não há que se arrazoar cobranças ilegais. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: 

“TJ-SP - 00035074120148260660 SP 0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) 

Jurisprudência•Data de publicação: 08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - Demonstrada a existência de dívida em aberto, que 

deu origem a cobrança feita pela ré, por meio de prova documental 

(contrato assinado e telas de sistema) - Inexistência de comprovação da 

quitação da dívida nos autos pela autora - Inadimplemento que deu causa 

a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Não caracterizado 

qualquer dano moral a ser indenizado – Sentença de improcedência 

mantida - Recurso não provido.” Destarte não há que se falar em danos 

morais. 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 

artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE 

dos pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 29/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000183-24.2018.8.11.0039. REQUERENTE: OSWALDO 

GUERRA FERNANDES REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 25.726,30 (vinte cinco mil setecentos e vinte e seis reais e trinta 

centavos). Aduz o requerente que sofreu descontos indevidos em sua 

conta bancária (sem autorização) na ordem de R$ 71.94 (setenta e um 

reais e noventa e quatro centavos), referente a dois empréstimos um 

realizado no dia 02/02/2017 cujo valor total é de R$ 899,23 (oitocentos e 

noventa e nove reais e vinte três centavos) e outro empréstimo no dia 

25/11/2017, cujo valor é de R$ 1.673,40 (mil seiscentos e setenta e três 

reais e quarenta centavos) totalizando R$ 2.572,63 (dois mil quinhentos e 

setenta e dois reais e sessenta e três centavos). Requer indenização por 

danos morais. Deferida a inversão do ônus da prova bem como a justiça 

gratuita. Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida suscita a preliminar 

de necessidade de perícia grafotécnica, rebate a inversão do ônus 

probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. O requerente 

se furtou ao ônus da apresentação da impugnação a contestação. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de 

mérito. Da preliminar de necessidade de realização de exame 

grafotécnico; No que cerne ao afastamento da competência dos juizados 

especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de menor 

complexidade” que determina a fixação da competência dos juizados 

especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, 

de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 
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precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 

pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Ao mérito. 

Deferida a inversão do ônus probatório a empresa requerida trouxe a baila 

dos autos o contrato devidamente assinado pela requerente, autorizando 

assim os descontos em face do usufruto de seus serviços, bem como 

outros documentos comprobatórios. Sendo assim, não há que se falar em 

cobranças ilegais. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a 

respeito do assunto: “TJ-SP - 00035074120148260660 SP 

0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 

08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Demonstrada a 

existência de dívida em aberto, que deu origem a cobrança feita pela ré, 

por meio de prova documental (contrato assinado e telas de sistema) - 

Inexistência de comprovação da quitação da dívida nos autos pela autora - 

Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito - Não caracterizado qualquer dano moral a ser indenizado – 

Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.” Destarte não 

há que se falar em danos morais. 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010079-45.2013.8.11.0039. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE 

LIMA JUNIOR REQUERIDO: V. G. M. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E 

GRANITOS EIRELI - ME Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. É cediço que o interesse processual resta consubstanciado na 

utilidade ou na necessidade da prestação jurisdicional, e, em relação a 

esta última, deve ser examinado em concreto. Inexiste, pois, razão lógica 

ou jurídica para o prosseguimento do presente feito, uma vez que já foi 

decidido em outro processo, devidamente sentenciado e inclusive com a já 

satisfação parcial do pedido. Diante do exposto, reconhecendo a 

superveniência perda de objeto, OPINO pelo julgamento de extinção do 

processo, na forma do artigo 485, VI, e seu § 3 do Código de Processo 

Civil. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 20/03/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-87.2019.8.11.0039
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Parte(s) Polo Ativo:

V JOSE VIEIRA - FARMACIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DONIZETI LOURENÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000765-87.2019.8.11.0039. REQUERENTE: V JOSE VIEIRA - 

FARMACIA - ME REQUERIDO: MARIA DONIZETI LOURENÇÃO Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de cobrança, em que a empresa requerente pleiteia o valor de R$ 

2.512,31 (dois mil quinhentos e doze reais e trinta e um centavos). A 

requerente dispõe que efetuou venda de produtos para a requerente no 

ano de 2008. Diz que a requerente não saldou a obrigação. Estando 

ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

contestação o requerido suscita preliminar de prescrição e no mérito 

rebate todos os argumentos da peça inicial Em sede de impugnação a 

contestação a empresa requerente rebate os argumentos contestatórios e 

reitera os pedidos da petição inicial. Vieram os autos conclusos. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Da 

preliminar de mérito de prescrição; O requerido suscitou preliminar de 

mérito de prescrição, tendo em face que as cobranças são do ano de 

2008. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição. A prescrição é um instituto que visa à regular a 

perda do direito d acionar judicialmente, devido ao decurso de determinado 

período de tempo O direito material violado dá origem à pretensão, que é 

deduzida em juízo por meio da ação. Extinta a pretensão, não há ação. 

Portanto, a prescrição extingue a pretensão, extinguindo também e 

indiretamente a ação: “Artigo 189 - Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os artigos 205 e 206”. No caso em tela a obrigação iniciou-se em 2008, 

tendo sido promovida apenas em 2019, ou seja, 8 (oito) anos depois, 

sendo que o artigo 206 do Código Civil e o artigo 27 do Código de Defesa 

do Consumidor dispõem que o prazo é de 5 (cinco) anos. No presente 

caso em tela verifica-se que a demanda foi atingida pelo instituto da 

prescrição. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio a respeito do 

assunto: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10133150045226001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência • Data de publicação: 11/09/2019 EMENTA EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS PROMISSÓRIAS - 

PRESCRIÇÃO - ARTIGO 206 § 5º , I CÓDIGO CIVIL . Nos termos do art. 206 

, § 5º , I , do Código Civil , a ação de cobrança lastreada em nota 

promissória prescrita, prescreve em 05 (cinco) anos.” Não há como 

ocorrer o recebimento da presente demanda em ação monitória, pelo fato 

de os juizados especiais serem incompetentes para o julgamento de 

demanda quando o rito previsto no Código de Processo Civil, pois é 

específico e incompatível com o rito sumaríssimo. Na ação monitória, o 

objetivo do embargado/requerente é a conversão de documento 

comprobatório de dívida em título executivo judicial, com previsão de 

embargos próprios e dilação probatória incompatível com os princípios 

específicos previstos na Lei nº 9099/95. Assim, inviável o prosseguimento 

do feito na forma pleiteada pelo requerente da peça nascedoura, diante da 

incompetência deste juízo. Quando são propostas as ações no Sistema 

Especial, a parte autora é intimada para a audiência de conciliação e, 

simultaneamente, a parte contraria também é citada para a mesma 

audiência, onde não restando frutífera, terá a segunda audiência, a qual 

será de instrução e julgamento. A ação monitoria (artigos 700 à 702 do 

Código de Processo Civil) possui diferença de ritos não suportados pelo 

juizado. Pois, na monitória o procedimento é específico, ou seja, na ação 

monitória, estando à petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá de 

plano a expedição de mandado de pagamento, de entrega da coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou não fazer, sendo citado apenas 

para pagamento sem que se realize audiência, podendo o réu oferecer 

embargos, fato este que não condiz com as normas do juizado. Nessa 

esteira é o entendimento de Eduardo OBERG: “Se a matéria em debate 

possuir rito próprio e específico no Código de Processo Civil fica afastada 

a competência da Lei nº 9099/95; assim, incabíveis nos Juizados, por 

exemplo, ações de prestação de contas, de exibição de documentos, de 

consignação, monitória e qualquer outra que tenha rito separado na 

legislação processual geral e extravagante; também considero não haver, 

em Juizados, medida cautelar, pois com rito próprio no Código de Processo 

Civil.” (OBERG, Eduardo. Os juizados especiais cíveis e a lei 9099/95. 

Doutrina e Jurisprudência do STF, STJ e dos Juizados Cíveis. 2ª Edição. 

Brasília: Lumen Juris, 2009, p. 21). Nas palavras sempre seguras e sábias 

de Fernando da Fonseca Gajardoni, verbis: “Na ação monitória, diferente 

do procedimento comum, o réu já é citado para pagamento, com a 

possibilidade de oposição de embargos monitórios (arts. 701 e 702 do 

Código de Processo Civil), sem que se realize a audiência prévia de 

conciliação (334 do Código de Processo Civil)” (Fredie Didier - Coleção 

Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.1 - Parte Geral (2016)). A propósito, 

extrai-se do Enunciado nº 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais” 

Outro não é o pensamento jurisprudencial, opus citatum: “AÇÃO 

MONITÓRIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO E ESPECÍFICO. Incompatibilidade 

com o rito do Juizado. Princípios da simplicidade, informalidade e 

celeridade que desrecomendam a adoção de novo ritual. Sentença 

confirmada. Recurso improvido.” (Recurso nº 01597518297, Juizado 

Especial de Passo Fundo, Rel. Dr. Pedro Celso Dal Prá. J. 18.06.97, un.)." 

“A ação monitória não é da competência do Juizado Especial". (Conflito de 

competência nº 829, 3ª Câmara Civil do TJSC, Itajaí, Rel. Des. Amaral e 

Silva, 02.04.96)." Também não é compatível com os princípios que norteiam 

o juizado Especial, em especial, o da celeridade, simplicidade e 

informalidade. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo reconhecimento do instituto 

da PRESCRIÇÃO, em face do arcabouço probatório dos autos; II - Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

23/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 23/03/2020 . Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-36.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000458-36.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GENIS DOUGLAS 

DA COSTA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança, proposta por GENIS DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA em face 

de VIVO S.A. Em atenção a manifestação da parte requerente ID nº 

25572704 solicitou a extinção do feito/arquivamento em face da resolução 

do problema sumariamente, acarretando desistência. O artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: VIII - homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 

90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – 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).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 24/03/2020 Thiago Máximo da 

Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual determino sua 

concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo para 

interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 24/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000008-64.2017.8.11.0039. REQUERENTE: EBER ILIDIO DA 

SILVA REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. Trata-se de ação de danos materiais e morais, proposta por 

EBER ILIDIO DA SILVA em face de RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Em atenção a manifestação da parte requerente ID 

nº 28804171 solicitou arquivamento do feito renunciando o prazo recursal. 

Destarte, já com a prolação da sentença de mérito, OPINO pelo 

arquivamento do feito. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 20/03/2020 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-08.2018.8.11.0039
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000294-08.2018.8.11.0039. REQUERENTE: GILBERTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Na movimentação ID nº 

220166171, a parte reclamada juntou o comprovante do depósito judicial, 

demonstrando o cumprimento integral da obrigação. O reclamante 

concordou com os valores depositados nos autos, conforme petição de 

levantamento de alvará lançada na movimentação ID nº 21148193. Posto 

isso, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinto 

o processo. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. 

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a 

presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 

11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Após, arquivem-se 

os autos. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 24/03/2020 Thiago 

Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 24/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000166-51.2019.8.11.0039. REQUERENTE: FASPEL 

CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME REQUERIDO: JEANA 

VALERIA MENDES ALVES Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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 
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um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de resolução contratual onde a empresa 

requerente pleiteia a condenação da requerida no valor de R$ 12.111,36 

(doze mil, cento e onze reais e trinta e seis centavos). Aduz a empresa 

requerente efetuou a venda de um veículo marca/modelo fiat/uno mille 

economy, ano/modelo 2012/2013, placa EXX 4386, chassi 

9BD15802AD6728589, e a requerente deixou de pagar as 

parcelas,seguro e tributos referentes ao veículo. Devidamente intimado, 

conforme certidão nos autos, não compareceu a audiência de conciliação 

e nem apresentou contestação, incidindo assim no instituto da revelia. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao 

mérito. Dispõe o artigo 20, da Lei nº 9.099/95, verbis: “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.” Portanto, 

tendo a empresa requerida deixando de comparecer à audiência de 

conciliação, e oferecer contestação tornou-se revel. Os autores Marisa 

Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti, in Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais Federais e Estaduais, Editora Saraiva, 9ª Ed, vol. 15, 

tomo II, São Paulo: 2011, lecionam que: “Não comparecendo o demandado 

a qualquer das audiências designadas, há presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor. É o primeiro efeito da revelia.” 

No caso, não tendo a empresa requerida comparecido na audiência de 

tentativa de conciliação hão de presumirem-se verdadeiros os fatos 

alegados, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de quitação do débito. 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de DECRETAR A REVELIA da requerida, CONDENANDO-A a 

proceder à obrigação de efetuar o pagamento da obrigação de R$ 

12.111,36 (doze mil, cento e onze reais e trinta e seis centavos), 

devidamente atualizados pelo índice INPC e corrigidos monetariamente a 

partir da citação; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 23/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 23/03/2020 . Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Processo: 1000942-51.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JENIFFER DE LIMA 

DE MEDEIROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova 

no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação da 

empresa requerida no valor de e R$ 10.210,66 (Dez mil , duzentos e dez 

reais e sessenta e seis centavos). Aduz a requerente que está sendo 

cobrada do valor de R$ 210,66 (Duzentos e dez reais e sessenta e seis 

centavos) com indevida inclusão em 29 de setembro de 2016, possuindo o 

seguinte número de contrato 2129424062. Diz desconhecer o débito e 

requer indenização por danos morais. Em seguida foi juntado comprovante 

de cumprimento da decisão pelo SERASA. Estando ambas as partes na 

audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação a empresa 

requerida suscita preliminar de prescrição pugna pela inadmissibilidade da 

inversão do ônus probatório e aponta a utilização do número (65) 99977 

-6598 em 27/04/2013 no Plano Vivo Controle, totalizando o valor de R$ 

210,66 (Duzentos e dez reais e sessenta e seis centavos). Diz que a 

relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a requerente 

efetuado o pagamento das faturas referentes aos meses de maio de 2013 

a setembro de 2014. Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de fazê 

-lo quanto aos meses de outubro de 2014 a janeiro de 2015, sendo este o 

fato gerador do débito no valor de R$ 210,66 (duzentos e dez reais e 

sessenta e seis centavos), que alega desconhecer. Em peça de 

impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios e requer que no mérito seja a demanda julgada totalmente 

procedente. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da 

preliminar de mérito mérito. Da preliminar de prescrição trienal. Suscita a 

empresa reclamada a prescrição trienal, dizendo que não se trata de 

relação de consumo e deve ser aplicada a regra do Código Civil. Contudo, 

vislumbra-se que o caso é salutar de seara consumerista, sendo assim 

verifico o afastamento da prescrição trienal e aplicação da prescrição 

presente no Código de Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o 

prazo prescricional do fato do produto ou serviço a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prescreve em cinco anos. “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. 

CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição 

para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é 

de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento” Ao mérito. Da indústria do dano 
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moral. Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para 

chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 

agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contarem com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. 

Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder 

Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a 

parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou 

serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o 

nome inserido no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação 

perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com 

os correspondentes pedidos de declaração de indébito e condenação por 

danos morais. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só 

pela reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto 

da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 
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inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 210,66 (Duzentos 

e dez reais e sessenta e seis centavos); II – CONDENAR o advogado da 

parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.210,66 (Dez mil , 

duzentos e dez reais e sessenta e seis centavos), ou seja, R$ 1.021,06 

(mil e vinte um reais e seis centavos), bem como ao pagamento de custas 

e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré 

com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” 

e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos 

(art. 777 do NCPC). Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

23/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 23/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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Processo: 1000783-11.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JAIME GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.089,49 (Dez mil e 

oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Aduz a requerente que 

está sendo cobrada do valor de no valor R$ 89,49 (oitenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos), supostamente gerado pelo contrato de nº 

0346247908, o que resultou na indevida inserção de seu nome do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Diz desconhecer o 

débito e requer indenização por danos morais. Em seguida foi juntado 

comprovante de cumprimento da decisão pelo SERASA. Estando ambas 

as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

contestação a empresa requerida suscita preliminares de inépcia da 

petição inicial em face da ausência de consulta no balcão do órgão oficial 

e falta de interesse de agir por falta de pretensão resistida, pugna pela 

inadmissibilidade da inversão do ônus probatório e aponta a utilização dos 

serviços de telefonia fixa, fornecido através do número telefônico nº (65) 

99912 -3824 vinculado ao contrato número 0346247908, serviços 

habilitados em 26/05/2018, com a titularidade da linha em seu nome, 

cadastrado em seu endereço e cancelamento do serviço em 27/11/2018. 

Diz ainda que o requerente usufruiu dos serviços, pelos quais realizou 

pagamentos, em seguida deixando de fazê-lo, tornando - se inadimplente, 

o que culminou na sua negativação (conforme provas nos autos). Em 

peça de impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios e requer que no mérito seja a demanda julgada totalmente 

procedente. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da 

preliminar de mérito. Ao mérito. Na busca pela justiça, não poucas vezes a 

previsão processual do art. 4º do Código de Processo Civil de que as 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa, principalmente nos Juizados 

Especiais, o jurisdicionado se depara com a burocracia utilizada por 

alguns julgadores que parecem mais preocupados com formalismos do 

que com a entrega do pedido. É certo que documentos são necessários a 

instruir o processo em sua essência, na sua causa de pedir, a não deixar 

dúvida quanto ao objeto da ação, mas existem casos em que sua 

apresentação pode até mesmo ser dispensada. Não raras vezes o 

jurisdicionado e seu patrono se vêm diante de exigências que não tem 

outro objetivo senão dificultar o acesso à justiça ou satisfazer o julgador 

em suas convicções pessoais. Exemplo disso é a exigência de 

apresentação de comprovante de endereço do autor, em nome próprio, 

selecionado, inclusive o tipo de documento: conta de água, luz, telefone ou 

IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da população, aqueles que 

mais procuram a tutela da justiça nos Juizados Especiais, não tem moradia 

própria, não formalizam contratos de locação e vivem mais na 

informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, exigir que 

comprovem residência mediante apresentação de documentos em nome 

próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus direitos. 

Para responder quais documentos são necessários à propositura da 

ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do Código 

de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 9099/95 

estabelece em seu art. 2º que o processo é regido pelo critério da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Naquilo que a Lei não se referir diretamente, tem aplicabilidade do Código 

de Processo Civil. Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que a 

petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda. Assim, a interpretação do art. 14 deve ser feita à 

luz dos comandos dos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil, no que 

for compatível e necessário com o sistema dos juizados. O art. 14 da 

mesma lei diz que o pedido pode ser apresentado na Secretaria do 

Juizado, de forma escrita ou oral, e que do pedido constarão, de forma 

simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o nome, a qualificação e o 

endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - 

o objeto e seu valor. É de se destacar que o legislador se preocupa com a 
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economia processual ao estabelecer que o essencial é o fornecimento de 

informações suficiente à localização do réu. Ou seja, o caput do art. 319 

diz que a petição inicial indicará o que complementado pelo art. 320, 

deverá ser acompanhada tão somente pelos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, que são aqueles orientadores dos fatos que influem 

na tomada de decisão pelo Juiz, a causa de pedir, o que, segundo a 

doutrina, são os documentos substanciais ou fundamentais ao processo. 

Secundários são os documentos que se prestam a demonstrar outras 

alegações das partes que elucidam pontos ou complementem afirmações”. 

Nem a Lei nº 9.099/95, nem o Código de Processo Civil elencam a 

comprovação de endereço como elemento essencial à propositura da 

ação. Segundo o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, citado pelo 

Relator da AC: 40905 RN 2011.004090-5, Des. Aderson Silvino, Data de 

Julgamento: 07/06/2011, 2ª Câmara Cível): “São documentos 

indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais 

o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento 

na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas 

demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato 

cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 

do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que o autor 

traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para que, no 

mérito, sua demanda seja julgada procedente.” Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10000180961765001 MG (TJ-MG) Jurisprudência • Data de publicação: 

09/04/2019 EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA 

TERMINATIVA CASSADA - Presume-se autêntica, válida e eficaz a 

procuração sem defeitos formais carreada aos autos, se não há qualquer 

indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 do Código de Ética da 

OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante de residência não 

configura entre os documentos que, por exigência legal, devem 

acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte autora em 

juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular prosseguimento do 

feito.” A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é 

hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento 

não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento 

da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, 

Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018. 

Mostra-se incabível o indeferimento da petição inicial com base na 

ausência de comprovante de residência, por não se tratar de documento 

necessário à interposição da ação. Basta simples indicação do endereço 

na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, 

Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É desnecessária a instrução da 

petição inicial com documento capaz de comprovar que a autora reside no 

endereço por ela indicado. TJES, Classe: Apelação, 20120027782, Relator: 

FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 

19/02/2016). O comprovante de residência não está no rol de requisitos 

previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, 

portanto, a determinação de emenda para a sua apresentação, 

principalmente quando o apelante apresenta toda a qualificação na peça 

inicial com a informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e 

domicílio, bem como a completa qualificação do réu. TJES, Classe: 

Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão 

julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 11/03/2014, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2014. Da preliminar de falta de interesse de 

agir em virtude da não procura da resolução em sede administrativa. 

Suscita o requerido preliminar de ausência de legitimidade ou de interesse 

processual tendo em vista a não procura de resolução em sede 

administrativa. O interesse processual ou interesse de agir refere-se 

sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao 

demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, 

é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio 

do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É daí que surge à 

necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la 

(interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência do obrigado 

no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou 

ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para 

a obtenção de determinado resultado. O interesse processual pressupõe 

além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão 

do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao 

demandante a escolha do procedimento e o provimento adequados à 

situação fática deduzida (interesse-adequação). Vejamos o entendimento 

dos tribunais a respeito do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame 

Necessário REEX 70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de 

publicação: 10/07/2017 EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Não há exigibilidade de esgotamento da 

via administrativa como condição para ajuizamento da ação, em razão do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , 

inc. XXXV , da Constituição Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal , é crível admitir que é dever do Estado (lato 

sensu) prestar atendimento de saúde, quando congurados os vetores da 

adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de 

recursos nanceiros de quem postula. Em data recente (05.03.2015), o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 

855178/RG, com repercussão geral, rearmou sua jurisprudência quanto à 

responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao 

direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A , § 1º , do 

CPC , aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. A 

parte demandante, por meio de atestados médicos e receituários 

comprovou a necessidade da utilização dos medicamentos para o... 

tratamento de sua saúde. Igualmente cou demonstrado que a parte autora 

enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições 

nanceiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, 

inclusive, assistida pela Defensoria Pública. Ressalvada a ocorrência de 

justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido ao Estado (lato 

sensu) invocar a aplicação da reserva do possível com a nalidade de 

exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, 

notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no 

caso o direito à saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Município, como 

é sabido, é um ente federativo autônomo. E a verba honorária a que será 

condenado, teve como causa a sua sucumbência na lide, possuindo como 

beneciário o FADEP que não se confunde com o Estado, muito menos com 

o próprio ente apelante.” Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse 

processual suscitada pelo requerido, sendo que a rejeito. Da indústria do 

dano moral. Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para 

chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 

agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 
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lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contarem com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. 

Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder 

Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a 

parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou 

serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o 

nome inserido no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação 

perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com 

os correspondentes pedidos de declaração de indébito e condenação por 

danos morais. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só 

pela reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto 

da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 89,49 (oitenta e 

nove reais e quarenta e nove centavos); II – CONDENAR a advogada do 

requerente, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.089,49 (Dez mil e 

oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), ou seja, R$ 1.008,94 

(mil e oito reais e noventa e quatro centavos), bem como ao pagamento de 

custas e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela 

parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 

81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 25/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 
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certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-64.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON DA SILVA PLACIDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000245-64.2018.8.11.0039. INTERESSADO: CARLOS 

ROBERTO ALVES REQUERIDO: WEVERSON DA SILVA PLACIDO Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de rescisão contratual e ação de danos morais e materiais. Na 

primeira a requerido pleiteia a condenação do requerente no valor de R$ 

954,00 (novecentos e cinqüenta e quatro reais). Na segunda o requerente 

requer a condenação do requerido no valor de R$ 18.930,18 (dezoito mil 

novecentos e trinta reais e dezoito centavos). Os requerentes dispõem 

que efetuaram negócio jurídico de compra e venda no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme anexo, com devida assinatura de 

contrato de uma empresa que fabrica sacolas e afins, e que o comprador 

se arrependeu do negócio pouco tempo depois em virtude de discordar 

dos valores do negócio. Diz que devolveu o maquinário para o vendedor e 

que ficaram alguns objetos no salão da empresa, ao qual alugava (que 

também era de propriedade do vendedor), e que este se recusou a 

devolvê-los. Já o vendedor pleiteia indenização por danos morais e 

materiais. Sendo assim é necessário o julgamento em conjunto das ações. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação o requerido suscita preliminar de conexão e no mérito 

rebate todos os argumentos da peça inicial Em sede de impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera 

os pedidos da petição inicial. Vieram os autos conclusos. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Da 

preliminar de mérito de conexão; O requerido suscitou preliminar de mérito 

de conexão. Assim, diante dos conhecidos elementos da ação (partes, 

pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham 

o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto 

é, que, no fundo, tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide 

sociológica subjacente ao processo. Entender o porquê a conexão existe 

no nosso sistema processual é compreender que os jurisdicionados não 

podem conviver com decisões conflitantes e contraditórias diante do 

mesmo conjunto fático que interessa ao direito. Daí porque a principal 

consequência da conexão é a reunião dos processos para julgamento 

conjunto. Motivo pelo qual vislumbro o acatamento da preliminar. Ao mérito 

Atento aos autos vislumbro que a presente demanda não é compatível 

com o rito do Juizado Especial, uma vez que o rito previsto na lei 9.099/95, 

preconiza a celeridade, informalidade, oralidade, simplicidade e economia 

processual. Pois bem, sem maiores sobressaltos, vislumbro que o a 

relação principal se atenta a discussão de contrato firmado entre as 

partes no que toca ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que 

estoura o teto do Juizado Especial conforme preconiza o artigo 3º da Lei 

9.099/95. Sendo assim, o valor do causa excede ao equivalente a 40 

(quarenta) salários mínimos. “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo;” No mesmo sentido é o 

entendimento da jurisprudência pátria: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 

40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, INCISO V, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. VALOR DA CAUSA QUE DEVE 

CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO EM LITÍGIO. 

INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI 9.099/95. 

SENTENÇA ANULADA. Recurso prejudicado. , decidem os Juízes 

integrantes da 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, conhecer e julgar prejudicado o recurso, nos exatos termos 

deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0011792-46.2014.8.16.0031/0 - 

Guarapuava - Rel.: Leo Henrique Furtado AraÃºjo - - J. 08.08.2016).” Ante 

o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 485, X, do Código de Processo Civil e do art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. 

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a 

presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 

11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 23/03/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 23/03/2020 . Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000828-15.2019.8.11.0039. REQUERENTE: BRUNA LORRAINE 

DA PENHA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 
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em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 

9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida 

no valor de e R$ 10.207,60 (Dez mil duzentos e sete reais e sessenta 

centavos). Aduz a requerente que está sendo cobrada do valor de e R$ 

207,60 (Duzentos e sete reais e sessenta centavos), com indevida 

inclusão em 09 de abril de 2016, possuindo o seguinte número de contrato 

0223310054. Diz desconhecer o débito e requer indenização por danos 

morais. Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminares 

de inépcia da inicial em face da falta de documento comprovante de 

endereço, ausência de pretensão resistida e incompetência do juizado em 

face de necessidade de perícia grafotécnica, pugna pela inadmissibilidade 

da inversão do ônus probatório, litigância de má-fé e pedido contraposto, e 

aponta a utilização do número. Informa que a requerente celebrou contrato 

de nº 0223310054, pertinente à linha (65) 99805-8872, em 15/08/2014, o 

qual se findou em 27/01/2015. Diz que a requerente pagou somente a 

fatura de agosto de 2018 e não pagou mais as seguintes, o que ocasionou 

o débito e que a requerente alega desconhecer. Em peça de impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos contestatórios e requer 

que no mérito seja a demanda julgada totalmente procedente. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da 

preliminar de ausência de apresentação de documentos indispensáveis a 

propositura da ação; No tocante a inépcia da inicial suscita a empresa 

requerida a falta de documento extraído do balcão dos órgãos de proteção 

ao crédito. Em que pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, 

inclino-me ao afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente 

trouxe elemento mínimos de pertinência a proposição da demanda. De 

acordo com a jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO 

ORDINARIO TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 

80.2016.5.03.0060 (TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 

15/03/2017 EMENTA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE 

QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se refere ao disposto no artigo 320 do 

CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de 

"documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos 

essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros 

autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos 

demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua 

propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser 

sanada no decorrer do trâmite processual. Transcrevo trecho do 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São 

documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles 

sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de 

casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro 

nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do 

contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do 

art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que 

o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para 

que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., 

São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).” Da preliminar de 

necessidade de realização de exame grafotécnico. No que cerne ao 

afastamento da competência dos juizados especiais em razão de prova 

complexa, A expressão “causas de menor complexidade” que determina a 

fixação da competência dos juizados especiais não está diretamente 

relacionada com a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No 

mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material.” Embora os enunciados do FONAJE não 

tenham força de lei, nem o caráter de precedente jurisprudencial de 

observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, por espelhar o 

entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos juizados 

especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse geral, 

sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da preliminar de 

falta de pretensão resistida; Suscita o requerido preliminar de ausência de 

legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a não procura de 

resolução em sede administrativa. O interesse processual ou interesse de 

agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer 

ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, 

primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da 

jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É 

daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse 

em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência 

do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou 

determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , inc. XXXV , da Constituição 

Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal , 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A , § 1º , do CPC , aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o... tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 367 de 443



demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. Da indústria do dano moral. Em 

um país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contarem com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. 

Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder 

Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a 

parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou 

serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o 

nome inserido no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação 

perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com 

os correspondentes pedidos de declaração de indébito e condenação por 

danos morais. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só 

pela reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto 

da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
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incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando a requerente ao pagamento do valor de R$ 207,60 (Duzentos 

e sete reais e sessenta centavos); II – CONDENAR o advogado da parte 

autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.207,60 (Dez mil 

duzentos e sete reais e sessenta centavos), ou seja, R$ 1.020,76 (mil e 

vinte reais e setenta e seis centavos), bem como ao pagamento de custas 

e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré 

com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” 

e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos 

(art. 777 do NCPC). Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

25/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000826-45.2019.8.11.0039. REQUERENTE: BRUNA LORRAINE 

DA PENHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos e morais, justiça gratuita 

e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.508,76 

(dez mil quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos). Aduz a 

requerente que está sendo cobrada do valor de R$ 508,76 (quinhentos e 

oito reais e setenta e seis centavos) com indevida inclusão em 21 de 

dezembro de 2015, possuindo ambos o seguinte número de contrato 

058626441000080AD. Diz desconhecer o débito e requer indenização por 

danos morais. Estando ambas as partes na audiência de conciliação 

restou infrutífera. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a 

discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação 

do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de grande 

poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do 

consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e 

espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em 

face da requerente. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova em favor da 

requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a 

inversão do ônus probatório, a empresa requerida não trouxe nenhum 

elemento que demonstre ser suficiente para comprovar suas alegações, 

não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, telas sistêmicas, prints nem 

muito menos outro tipo de elemento probatório que embasasse suas 

argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a 

respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 (TJ-BA) 

Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No 

tocante ao dano moral 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 
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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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida BANCO BRADESCO a 

suspender definitivamente a cobrança do valor de R$ 508,76 (Quinhentos 

e oito reais e setenta e seis centavos), em virtude da ausência de 

comprovação da ocorrência da contratação; II – 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), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – 

Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

25/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 25/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-34.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DA SILVA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000247-34.2018.8.11.0039. REQUERENTE: WEVERSON DA 

SILVA PLACIDO REQUERIDO: CARLOS ROBERTO ALVES Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de rescisão contratual e ação de danos morais e materiais. Na 

primeira a requerido pleiteia a condenação do requerente no valor de R$ 

954,00 (novecentos e cinqüenta e quatro reais). Na segunda o requerente 

requer a condenação do requerido no valor de R$ 18.930,18 (dezoito mil 

novecentos e trinta reais e dezoito centavos). Os requerentes dispõem 

que efetuaram negócio jurídico de compra e venda no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme anexo, com devida assinatura de 

contrato de uma empresa que fabrica sacolas e afins, e que o comprador 

se arrependeu do negócio pouco tempo depois em virtude de discordar 

dos valores do negócio. Diz que devolveu o maquinário para o vendedor e 

que ficaram alguns objetos no salão da empresa, ao qual alugava (que 

também era de propriedade do vendedor), e que este se recusou a 

devolvê-los. Já o vendedor pleiteia indenização por danos morais e 

materiais. Sendo assim é necessário o julgamento em conjunto das ações. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação o requerido suscita preliminar de conexão e no mérito 

rebate todos os argumentos da peça inicial Em sede de impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera 

os pedidos da petição inicial. Vieram os autos conclusos. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Da 

preliminar de mérito de conexão; O requerido suscitou preliminar de mérito 

de conexão. Assim, diante dos conhecidos elementos da ação (partes, 

pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham 

o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto 

é, que, no fundo, tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide 

sociológica subjacente ao processo. Entender o porquê a conexão existe 

no nosso sistema processual é compreender que os jurisdicionados não 

podem conviver com decisões conflitantes e contraditórias diante do 

mesmo conjunto fático que interessa ao direito. Daí porque a principal 

consequência da conexão é a reunião dos processos para julgamento 

conjunto. Motivo pelo qual vislumbro o acatamento da preliminar. Ao mérito 

Atento aos autos vislumbro que a presente demanda não é compatível 

com o rito do Juizado Especial, uma vez que o rito previsto na lei 9.099/95, 

preconiza a celeridade, informalidade, oralidade, simplicidade e economia 

processual. Pois bem, sem maiores sobressaltos, vislumbro que o a 

relação principal se atenta a discussão de contrato firmado entre as 

partes no que toca ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que 

estoura o teto do Juizado Especial conforme preconiza o artigo 3º da Lei 

9.099/95. Sendo assim, o valor do causa excede ao equivalente a 40 

(quarenta salários mínimos). “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo;” No mesmo sentido é o 

entendimento da jurisprudência pátria: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 

40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, INCISO V, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. VALOR DA CAUSA QUE DEVE 

CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO EM LITÍGIO. 

INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI 9.099/95. 

SENTENÇA ANULADA.Recurso prejudicado. , decidem os Juízes 

integrantes da 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, conhecer e julgar prejudicado o recurso, nos exatos termos 

deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0011792-46.2014.8.16.0031/0 - 

Guarapuava - Rel.: Leo Henrique Furtado AraÃºjo - - J. 08.08.2016).” Ante 

o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 485, X, do Código de Processo Civil e do art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. 

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a 
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presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 

11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 23/03/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 23/03/2020 . Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-97.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000538-97.2019.8.11.0039. REQUERENTE: VILSON DE SOUZA 

GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos e morais, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de e R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). Aduz o 

requerente que teve seu nome negativado em virtude de conta no valor de 

R$ 80,76 (oitenta reais e setenta e seis centavos) com vencimento em 

26/10/2017, alega já ter pago (junta comprovante de pagamento) e requer 

indenização por danos morais. Estando ambas as partes na audiência de 

conciliação restou infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida 

suscita preliminar de falta de documento necessário a propositura da 

demanda, rebate a inversão do ônus probatório e contesta os argumentos 

trazidos na peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise da preliminar de mérito. Da preliminar de falta de 

documento necessário para propositura da demanda; Suscita a empresa 

requerida preliminar de falta de documento essencial para a propositura da 

demanda, dispondo que o requerente deixou de juntar a consulta extraída 

no balcão dos órgãos de proteção de crédito. Contudo, em sua 

impugnação a contestação o requerente trouxe a consulta, o que trás a 

devida regularidade a demanda. Sendo assim vislumbro o afastamento da 

preliminar. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância 

de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação do 

consumidor em um patamar isonômico com as empresas de grande 

poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do 

consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e 

espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em 

face da requerente. Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa 

requerida não trouxe nenhum elemento que demonstre ser suficiente para 

comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, 

nem outro tipo de elemento probatório que embasasse suas 

argumentações. Já por outro lado, o requerente trouxe o comprovante de 

pagamento da fatura em debate. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 

(TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No 

tocante ao dano moral 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a SUSPENDER 

definitivamente a cobrança do valor de R$ 80,76 (oitenta reais e setenta e 

seis centavos), em virtude da ausência de comprovação da ocorrência da 

contratação, confirmando assim a liminar; II – 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), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – 

Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 
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disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

26/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 26/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-46.2019.8.11.0039
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APARECIDA XAVIER CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)
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JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000813-46.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

XAVIER CORREIA DE SOUZA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação 

da empresa requerida no valor de R$ 10.266,46 (dez mil, duzentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Aduz a requerente que 

esta tendo descontos indevidos em sua conta corrente por parte da 

empresa requerida. Diz que jamais contrato ou fez uso dos serviços da 

requerida. Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em sede contestatória, a empresa requerida suscita preliminar 

de falta de interesse de agir e no rebate os argumentos da peça inicial. Em 

sua impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de 

mérito. Da preliminar de falta de interesse de agir em virtude da não 

procura da resolução em sede administrativa. Suscita o requerido 

preliminar de ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo 

em vista a não procura de resolução em sede administrativa. O interesse 

processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o 

provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação 

do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que 

sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não 

pode ser satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela 

jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A 

necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento 

espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em 

decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a 

obtenção de determinado resultado. O interesse processual pressupõe 

além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão 

do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao 

demandante a escolha do procedimento e o provimento adequados à 

situação fática deduzida (interesse-adequação). Vejamos o entendimento 

dos tribunais a respeito do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame 

Necessário REEX 70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de 

publicação: 10/07/2017 EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Não há exigibilidade de esgotamento da 

via administrativa como condição para ajuizamento da ação, em razão do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , 

inc. XXXV , da Constituição Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal , é crível admitir que é dever do Estado (lato 

sensu) prestar atendimento de saúde, quando congurados os vetores da 

adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de 

recursos nanceiros de quem postula. Em data recente (05.03.2015), o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 

855178/RG, com repercussão geral, rearmou sua jurisprudência quanto à 

responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao 

direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A , § 1º , do 

CPC , aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. A 

parte demandante, por meio de atestados médicos e receituários 

comprovou a necessidade da utilização dos medicamentos para o... 

tratamento de sua saúde. Igualmente cou demonstrado que a parte autora 

enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições 

nanceiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, 

inclusive, assistida pela Defensoria Pública. Ressalvada a ocorrência de 

justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido ao Estado (lato 

sensu) invocar a aplicação da reserva do possível com a nalidade de 

exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, 

notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no 

caso o direito à saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Município, como 

é sabido, é um ente federativo autônomo. E a verba honorária a que será 

condenado, teve como causa a sua sucumbência na lide, possuindo como 

beneciário o FADEP que não se confunde com o Estado, muito menos com 

o próprio ente apelante.” Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse 

processual suscitada pelo requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. O 

princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as 

partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar 

isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a inversão do ônus 

probatório, a empresa requerida não trouxe grandes elementos que 

demonstrem ser suficientes para comprovar suas alegações, trouxe 

apenas telas sistêmicas para comprovar suas alegações. Não trouxe 

contrato assinado de prestação de serviços. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-BA - 

80007907520178050052 (TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 

19/02/2019 EMENTA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DA BAHIA 6ª Turma Recursal Processo: RECURSO INOMINADO 

n. 8000790-75.2017.8.05.0052 Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal 

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA Advogado (s): PAULO EDUARDO 

PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA ARAUJO Advogado (s):CARLOS 

IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO JUNTO AO BANCO RÉU 

APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO SOLICITADA PELA 
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APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS POR TAL SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. 

DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM SOPESADO. 

SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente BANCO 

BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No tocante 

ao dano moral 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 artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida VIDA E BRADESCO 

PREVIDÊNCIA S.A. a suspender definitivamente a cobrança do valor de R$ 

266,46 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos, já 

em dobro), em virtude da ausência de comprovação da ocorrência de 

contratação; II – 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), de acordo com 

o arcabouço probatório dos autos; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000819-53.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

XAVIER CORREIA DE SOUZA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus 

da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.420,00 (dez mil, 

quatrocentos e vinte reais). Aduz a requerente que sofreu descontos 

indevidos em sua conta bancária (sem autorização), alega falha na 

prestação de serviço, invoca o artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor e Súmula 479 do STJ e requer indenização por danos morais. 

Foi deferida a liminar em decisão devidamente fundamentada para 

determinar a SUSPENSÃO dos descontos dos valores da conta 

requerente, bem como inversão do ônus probatório. Estando ambas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação 

a empresa SABEMI suscita preliminar de inadequação do rito sumaríssimo 

em virtude de necessidade de prova complexa, rebate a inversão do ônus 

probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. Em sua 

contestação a empresa requerida BRADESCO S.A. suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva e rebate a inversão do ônus probatório e contesta os 

argumentos trazidos na peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; A empresa requerida BANCO 

BRADESCO S.A. suscita preliminar de ilegitimidade de parte no tocante a 

entender que não deve fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei 

nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único dispõe: “Parágrafo único. 

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” Destarte é 

responsável a empresa requerida, pois sem sua conduta não se teria 

ocorrido tal situação. Destarte inclino-me ao afastamento da preliminar 

suscitada. Da preliminar de mérito do artigo 3 da Lei n 9.099/95 e 

enunciado 54 FONAJE; No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 

do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem 

o caráter de precedente jurisprudencial de observância obrigatória, 

revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto 

de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de questões 

pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma orientação 
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frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o 

sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos 

juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, 

por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais. A 

lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para 

demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a 

prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei 

em comento permite o fracionamento da audiência em sessão de 

conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico simplificado no 

intervalo entre as audiências, ou para apresentação de laudo e 

esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Ao 

mérito. Da conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à 

reunião duas ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os 

critérios seriam aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e 

causa de pedir. Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais 

ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em 

identidade de partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de 

acordo com o autor, não basta o atendimento aos requisitos acima 

mencionados para que haja a reunião das ações. O julgador deve 

questionar também a suficiência de razões ou motivos para efetivar a 

reunião, são elas: Evitar decisões conflitantes e favorecer a economia 

processual. Isso significa simplesmente que é necessária a existência de 

motivos ao menos razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem 

que ter sentido, não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, 

pois, obviamente, em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - 

APELACAO APL 00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 

(TJ-RJ) Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA 

CONEXÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES 

CONSIGNATÓRIA E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA 

QUE SEJA REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A 

PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

103 E 105 DO CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO 

CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DA CAPITAL, ESTE SE TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS 

DEMANDAS. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 

1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento conexo entre as ações 

1000819-53.2019.8.11.0039 e 1000812-61.2019.8.11.0039 O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Deferida a inversão 

do ônus probatório, as empresas requeridas não trouxeram nenhum 

elemento que demonstre ser suficiente para comprovar suas alegações, 

não trouxeram nenhum tipo de contrato assinado, nem outro tipo de 

elemento probatório que embasasse suas argumentações. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-PA - 

Apelação Cível AC 00555381820138140301 BELÉM (TJ-PA) 

Jurisprudência•Data de publicação: 17/08/2018 EMENTA Na origem, às fls. 

02/10, o requerente narra que é aposentado pelo Comando da Marinha, e 

ao receber seus proventos no dia 03.07.2012, verificou em seu extrato 

débitos referentes a serviços de empréstimos não contratados, tendo a 

Requerida informado que os mesmos seriam referentes a serviços de 

seguro de vida realizados pela empresa de seguros, previdência e 

serviços financeiros do grupo SABEMI. Afirma não ter realizado tais 

empréstimos, nem solicitado qualquer seguro de vida ou previdência, e 

que, os valores não teriam sido creditados em sua conta corrente. 

Requereu em sede de tutela antecipada a suspensão dos descontos 

indevidos e ao final a procedência da ação com a restituição em dobro dos 

valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido (fl. 27). Contestação de SABEMI 

SEGURADORA S/A, juntamente com SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, às 

fls. 30/38, sustentando preliminarmente o chamamento ao feito de SABEMI 

PREVIDÊNCIA PRIVADA para compor o polo passivo da demanda como 

litisconsorte, ao argumento de que alguns negócios jurídicos também 

teriam sido realizados entre a referida empresa e o autor. Assevera que 

todas as contratações realizadas pelo autor ocorreram de forma regular e 

com livre manifestação de vontade, e que, a diferença entre os valores 

contratados nas Assistência financeiras e os valores depositados na 

conta corrente se deu em razão de descontos de tarifa de 

comissão/agenciamento; Audiência preliminar (fls. 143/145) em que 

rejeitada a preliminar de chamamento ao processo da SABEMI 

PREVIDÊNCIA PRIVADA, bem como, foi deferido o pedido de inversão do 

ônus da prova e requerido perícia grafotécnica por parte da requerida, 

tendo a mesma posteriormente, desistido da referida prova conforme 

petição de fl. 148. TJ-SP - Apelação APL 10017152720188260003 SP 

1001715-27.2018.8.26.0003 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 

09/10/2018 EMENTA DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO 

MORAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 479, DO E. STJ. A retirada ou o desconto 

indevido de valores de conta corrente gera danos morais, pois quebra a 

relação de confiança entre o cliente e a instituição financeira. Recurso não 

provido. TJ-AM - Apelação Cível AC 06129180620178040001 AM 

0612918-06.2017.8.04.0001 (TJ-AM) Jurisprudência•Data de publicação: 

03/10/2019 EMENTA SÚMULA 297/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

SÚMULA 479/STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. 

FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RAZOABILIDADE. 1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de 

Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor . 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ) 3. 

Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a 

presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite 

completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e 

validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua 

responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor. 4. Não se 

pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos 

indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente 

de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas 

necessárias, sendo patente a presença do dano moral. 5. O dano moral se 

mostra patente e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às 

peculiaridades do caso. 6. Apelação conhecida e desprovida.” No tocante 

ao dano moral 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 
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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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR solidariamente as empresas requeridas SABEMI e BANCO 

BRADESCO S.A. a SUSPENDER definitivamente as cobranças da conta da 

requerente, mantendo a medida liminar deferida com a devida restituição 

em dobro dos valores descontados, o que totaliza R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais) devidamente corrigido e atualizado; II – R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

solidariamente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida 

e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com 

o arcabouço probatório dos autos; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1001030-89.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita, tutela 

antecipada e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o 

requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 

24.880,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta reais). Aduz o 

requerente que sofreu descontos indevidos em seu benefício 

previdenciário no valor de R$ 1.326,20, Contrato nº 559235837. Requer 

ressarcimento em dobro e indenização por danos morais. EM decisão 

devidamente fundamenta a MMª Juíza desta comarca determinou a 

EXCLUSÃO do nome do requerente dos órgãos de proteção de crédito. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação a empresa requerida suscita as preliminares de 

inépcia da inicial, necessidade de perícia grafotécnica e ausência de 

pretensão resistida e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. O 

requerente se furtou ao ônus da apresentação da impugnação a 

contestação. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar de necessidade de realização de 

exame grafotécnico; No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 

do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem 

o caráter de precedente jurisprudencial de observância obrigatória, 

revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto 

de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de questões 

pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma orientação 

frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o 

sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos 

juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, 

por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais. A 

lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para 

demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a 

prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei 

em comento permite o fracionamento da audiência em sessão de 

conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico simplificado no 

intervalo entre as audiências, ou para apresentação de laudo e 

esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 
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CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da 

preliminar de falta de interesse de agir em virtude da não procura da 

resolução em sede administrativa. Suscita o requerido preliminar de 

ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a não 

procura de resolução em sede administrativa. O interesse processual ou 

interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento 

jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse 

processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o 

exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser 

satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e 

o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da 

resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado 

ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , inc. XXXV , da Constituição 

Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal , 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A , § 1º , do CPC , aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o... tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade 

expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova 

em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. 

Deferida a inversão do ônus probatório a empresa requerida trouxe a baila 

dos autos o contrato devidamente assinado pela requerente, autorizando 

assim os descontos em face do usufruto de seus serviços, bem como 

outros documentos comprobatórios. Sendo assim, não há que se arrazoar 

cobranças ilegais. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a 

respeito do assunto: “TJ-SP - 00035074120148260660 SP 

0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 

08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Demonstrada a 

existência de dívida em aberto, que deu origem a cobrança feita pela ré, 

por meio de prova documental (contrato assinado e telas de sistema) - 

Inexistência de comprovação da quitação da dívida nos autos pela autora - 

Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito - Não caracterizado qualquer dano moral a ser indenizado – 

Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.” Destarte não 

há que se falar em danos morais. Resta absorvida a preliminar de inépcia 

da inicial. Deixo de condenar o requerente em litigância de má-fé pela 

ausência de elementos que comprobatórios. 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

29/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 29/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-08.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000822-08.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ELIENE RODRIGUES 

ALVES REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de 
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indenização por danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação 

da empresa requerida no valor de e R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz a 

requerente que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária (sem 

autorização), alega falha na prestação de serviço, invoca o artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ e requer 

indenização por danos morais. Estando ambas as partes na audiência de 

conciliação restou infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida 

BRADESCO S.A. suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de interesse de agir em face de busca de resolução administrativa e 

inépcia por falta de comprovante em nome da requerente, rebate a 

inversão do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos na peça 

inicial. Em sua contestação a empresa SABEMI suscita preliminar de 

inadequação do rito sumaríssimo em virtude de necessidade de prova 

complexa, rebate a inversão do ônus probatório e contesta os argumentos 

trazidos na peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; A empresa requerida suscita 

preliminar de ilegitimidade de parte no tocante a entender que não deve 

fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 

7, parágrafo único dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” Destarte é responsável a empresa 

requerida, pois sem sua conduta não se teria ocorrido tal situação. 

Destarte inclino-me ao afastamento da preliminar suscitada. Da preliminar 

de falta de interesse de agir em virtude da não procura da resolução em 

sede administrativa; Suscita o requerido preliminar de ausência de 

legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a não procura de 

resolução em sede administrativa. O interesse processual ou interesse de 

agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer 

ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, 

primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da 

jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É 

daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse 

em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência 

do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou 

determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , inc. XXXV , da Constituição 

Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal , 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A , § 1º , do CPC , aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o... tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Da preliminar de falta de documento de 

comprovação de residência; Na busca pela justiça, não poucas vezes a 

previsão processual do art. 4º do Código de Processo Civil de que as 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa, principalmente nos Juizados 

Especiais, o jurisdicionado se depara com a burocracia utilizada por 

alguns julgadores que parecem mais preocupados com formalismos do 

que com a entrega do pedido. É certo que documentos são necessários a 

instruir o processo em sua essência, na sua causa de pedir, a não deixar 

dúvida quanto ao objeto da ação, mas existem casos em que sua 

apresentação pode até mesmo ser dispensada. Não raras vezes o 

jurisdicionado e seu patrono se vêm diante de exigências que não tem 

outro objetivo senão dificultar o acesso à justiça ou satisfazer o julgador 

em suas convicções pessoais. Exemplo disso é a exigência de 

apresentação de comprovante de endereço do autor, em nome próprio, 

selecionado, inclusive o tipo de documento: conta de água, luz, telefone ou 

IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da população, aqueles que 

mais procuram a tutela da justiça nos Juizados Especiais, não tem moradia 

própria, não formalizam contratos de locação e vivem mais na 

informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, exigir que 

comprovem residência mediante apresentação de documentos em nome 

próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus direitos. 

Para responder quais documentos são necessários à propositura da 

ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do Código 

de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 9.099/95 

estabelece em seu art. 2º que o processo é regido pelo critério da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Naquilo que a Lei não se referir diretamente, tem aplicabilidade do Código 

de Processo Civil. Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que a 

petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda. Assim, a interpretação do art. 14 deve ser feita à 

luz dos comandos dos arts. 282 e 283 Código de Processo Civil , no que 

for compatível e necessário com o sistema dos juizados. O art. 14 da 

mesma lei diz que o pedido pode ser apresentado na Secretaria do 

Juizado, de forma escrita ou oral, e que do pedido constarão, de forma 

simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o nome, a qualificação e o 

endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - 

o objeto e seu valor. É de se destacar que o legislador se preocupa com a 

economia processual ao estabelecer que o essencial é o fornecimento de 

informações suficiente à localização do réu. Ou seja, o caput do art. 319 

diz que a petição inicial indicará o que complementado pelo art. 320, 

deverá ser acompanhada tão somente pelos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, que são aqueles orientadores dos fatos que influem 

na tomada de decisão pelo Juiz, a causa de pedir, o que, segundo a 

doutrina, são os documentos substanciais ou fundamentais ao processo. 

Secundários são os documentos que se prestam a demonstrar outras 

alegações das partes que elucidam pontos ou complementem afirmações. 

Nem a Lei nº 9.099/95, nem o Código de Processo Civil elencam a 

comprovação de endereço como elemento essencial à propositura da 

ação. Segundo o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, citado pelo 

Relator da AC: 40905 RN 2011.004090-5, Des. Aderson Silvino, Data de 

Julgamento: 07/06/2011, 2ª Câmara Cível): “São documentos 

indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais 

o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento 

na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas 

demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato 

cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 

do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que o autor 

traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para que, no 

mérito, sua demanda seja julgada procedente.” Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10000180961765001 MG (TJ-MG) Jurisprudência • Data de publicação: 
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09/04/2019 EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA 

TERMINATIVA CASSADA - Presume-se autêntica, válida e eficaz a 

procuração sem defeitos formais carreada aos autos, se não há qualquer 

indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 do Código de Ética da 

OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante de residência não 

configura entre os documentos que, por exigência legal, devem 

acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte autora em 

juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular prosseguimento do 

feito.” A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é 

hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento 

não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento 

da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, 

Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018. 

Mostra-se incabível o indeferimento da petição inicial com base na 

ausência de comprovante de residência, por não se tratar de documento 

necessário à interposição da ação. Basta simples indicação do endereço 

na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, 

Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É desnecessária a instrução da 

petição inicial com documento capaz de comprovar que a autora reside no 

endereço por ela indicado. TJES, Classe: Apelação, 20120027782, Relator: 

FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 

19/02/2016). O comprovante de residência não está no rol de requisitos 

previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, 

portanto, a determinação de emenda para a sua apresentação, 

principalmente quando o apelante apresenta toda a qualificação na peça 

inicial com a informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e 

domicílio, bem como a completa qualificação do réu. TJES, Classe: 

Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão 

julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 11/03/2014, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2014. Da preliminar de mérito do artigo 3 da 

Lei n 9.099/95 e enunciado 54 FONAJE; No que cerne ao afastamento da 

competência dos juizados especiais em razão de prova complexa, A 

expressão “causas de menor complexidade” que determina a fixação da 

competência dos juizados especiais não está diretamente relacionada com 

a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, 

o enunciado 54 do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de 

lei, nem o caráter de precedente jurisprudencial de observância 

obrigatória, revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de 

um conjunto de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de 

questões pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma 

orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento 

do STJ o sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento 

dos juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova 

pericial, por si só, não influi na definição da competência dos juizados 

especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são 

hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, 

quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua 

confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da audiência em 

sessão de conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico 

simplificado no intervalo entre as audiências, ou para apresentação de 

laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Ao 

mérito. Da conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à 

reunião duas ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os 

critérios seriam aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e 

causa de pedir. Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais 

ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em 

identidade de partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de 

acordo com o autor, não basta o atendimento aos requisitos acima 

mencionados para que haja a reunião das ações. O julgador deve 

questionar também a suficiência de razões ou motivos para efetivar a 

reunião, são elas: Evitar decisões conflitantes e favorecer a economia 

processual. Isso significa simplesmente que é necessária a existência de 

motivos ao menos razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem 

que ter sentido, não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, 

pois, obviamente, em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - 

APELACAO APL 00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 

(TJ-RJ) Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA 

CONEXÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES 

CONSIGNATÓRIA E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA 

QUE SEJA REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A 

PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

103 E 105 DO CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO 

CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DA CAPITAL, ESTE SE TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS 

DEMANDAS. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 

1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento entre as ações 

1000821-23.2019.8.11.0039 e 1000822-08.2019.8.11.0039. O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Deferida a inversão 

do ônus probatório, as empresas requeridas não trouxeram nenhum 

elemento que demonstre ser suficiente para comprovar suas alegações, 

não trouxeram nenhum tipo de contrato assinado, nem outro tipo de 

elemento probatório que embasasse suas argumentações. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-PA - 

Apelação Cível AC 00555381820138140301 BELÉM (TJ-PA) 

Jurisprudência•Data de publicação: 17/08/2018 EMENTA Na origem, às fls. 

02/10, o requerente narra que é aposentado pelo Comando da Marinha, e 

ao receber seus proventos no dia 03.07.2012, verificou em seu extrato 

débitos referentes a serviços de empréstimos não contratados, tendo a 

Requerida informado que os mesmos seriam referentes a serviços de 

seguro de vida realizados pela empresa de seguros, previdência e 

serviços financeiros do grupo SABEMI. Afirma não ter realizado tais 

empréstimos, nem solicitado qualquer seguro de vida ou previdência, e 

que, os valores não teriam sido creditados em sua conta corrente. 

Requereu em sede de tutela antecipada a suspensão dos descontos 

indevidos e ao final a procedência da ação com a restituição em dobro dos 

valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido (fl. 27). Contestação de SABEMI 

SEGURADORA S/A, juntamente com SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, às 

fls. 30/38, sustentando preliminarmente o chamamento ao feito de SABEMI 

PREVIDÊNCIA PRIVADA para compor o polo passivo da demanda como 

litisconsorte, ao argumento de que alguns negócios jurídicos também 

teriam sido realizados entre a referida empresa e o autor. Assevera que 

todas as contratações realizadas pelo autor ocorreram de forma regular e 
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com livre manifestação de vontade, e que, a diferença entre os valores 

contratados nas Assistência financeiras e os valores depositados na 

conta corrente se deu em razão de descontos de tarifa de 

comissão/agenciamento; Audiência preliminar (fls. 143/145) em que 

rejeitada a preliminar de chamamento ao processo da SABEMI 

PREVIDÊNCIA PRIVADA, bem como, foi deferido o pedido de inversão do 

ônus da prova e requerido perícia grafotécnica por parte da requerida, 

tendo a mesma posteriormente, desistido da referida prova conforme 

petição de fl. 148. TJ-SP - Apelação APL 10017152720188260003 SP 

1001715-27.2018.8.26.0003 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 

09/10/2018 EMENTA DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO 

MORAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 479, DO E. STJ. A retirada ou o desconto 

indevido de valores de conta corrente gera danos morais, pois quebra a 

relação de confiança entre o cliente e a instituição financeira. Recurso não 

provido. TJ-AM - Apelação Cível AC 06129180620178040001 AM 

0612918-06.2017.8.04.0001 (TJ-AM) Jurisprudência•Data de publicação: 

03/10/2019 EMENTA SÚMULA 297/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

SÚMULA 479/STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. 

FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RAZOABILIDADE. 1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de 

Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor . 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ) 3. 

Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a 

presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite 

completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e 

validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua 

responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor. 4. Não se 

pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos 

indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente 

de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas 

necessárias, sendo patente a presença do dano moral. 5. O dano moral se 

mostra patente e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às 

peculiaridades do caso. 6. Apelação conhecida e desprovida.” No tocante 

ao dano moral 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR as empresas requeridas SABEMI e BANCO BRADESCO S.A. a 

SUSPENDER definitivamente as cobranças da conta da requerente, 

mantendo a medida liminar com a devida restituição em dobro dos valores 

descontados, o que totaliza R$ 600,00 (seiscentos reais); II – R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, solidariamente, 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o 

arcabouço probatório dos autos; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 26/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 26/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000778-86.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOVELINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

materiais e morais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da 

lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa 

requerida no valor de R$ 39.920,00 (Trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Aduz a requerente que está sendo cobrada do valor de R$ 483,85 

(Quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), 

decorrente de contrato de cartão de crédito, ao qual diz que possui, mas 

nunca usou e nem mesmo desbloqueou para uso. Alega ainda que vieram 

cobranças na fatura de uso do cartão nas cidades de Osasco e Jundiaí, 

ao qual dispõe nunca ter se deslocado. Diz desconhecer o débito e requer 

indenização por danos materiais e morais. Estando ambas as partes na 

audiência de conciliação restou infrutífera. Presentes as condições da 
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ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da preliminar de falta de 

interesse de agir em virtude da não procura da resolução em sede 

administrativa. Suscita o requerido preliminar de ausência de legitimidade 

ou de interesse processual tendo em vista a não procura de resolução em 

sede administrativa. O interesse processual ou interesse de agir refere-se 

sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao 

demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, 

é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio 

do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É daí que surge à 

necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la 

(interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência do obrigado 

no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou 

ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para 

a obtenção de determinado resultado. O interesse processual pressupõe 

além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão 

do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao 

demandante a escolha do procedimento e o provimento adequados à 

situação fática deduzida (interesse-adequação). Vejamos o entendimento 

dos tribunais a respeito do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame 

Necessário REEX 70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de 

publicação: 10/07/2017 EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Não há exigibilidade de esgotamento da 

via administrativa como condição para ajuizamento da ação, em razão do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , 

inc. XXXV , da Constituição Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal , é crível admitir que é dever do Estado (lato 

sensu) prestar atendimento de saúde, quando congurados os vetores da 

adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de 

recursos nanceiros de quem postula. Em data recente (05.03.2015), o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 

855178/RG, com repercussão geral, rearmou sua jurisprudência quanto à 

responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao 

direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A , § 1º , do 

CPC , aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. A 

parte demandante, por meio de atestados médicos e receituários 

comprovou a necessidade da utilização dos medicamentos para o... 

tratamento de sua saúde. Igualmente cou demonstrado que a parte autora 

enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições 

nanceiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, 

inclusive, assistida pela Defensoria Pública. Ressalvada a ocorrência de 

justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido ao Estado (lato 

sensu) invocar a aplicação da reserva do possível com a nalidade de 

exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, 

notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no 

caso o direito à saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Município, como 

é sabido, é um ente federativo autônomo. E a verba honorária a que será 

condenado, teve como causa a sua sucumbência na lide, possuindo como 

beneciário o FADEP que não se confunde com o Estado, muito menos com 

o próprio ente apelante.” Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse 

processual suscitada pelo requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. O 

princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as 

partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar 

isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência confirmo a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, de acordo com a liminar. 

Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa requerida não trouxe 

nenhum elemento que demonstre ser suficiente para comprovar suas 

alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, telas sistêmicas, 

prints nem muito menos outro tipo de elemento probatório que embasasse 

suas argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual 

a respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 (TJ-BA) 

Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No 

que se refere ao dano material alegado pela requerente não se configura 

no caso em tela, em face da não configuração do prejuízo, pois não houve 

o pagamento da fatura. Sendo assim o prejuízo não passou da esfera do 

subjetivismo. Sendo assim não cabe restituição. No tocante ao dano moral 

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$ 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. 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento procedente a 

pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa 

requerida BANCO BRADESCO a suspender definitivamente a cobrança do 

valor de R$ 483,85 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco 

centavos) bem como o cancelamento do cartão, em virtude da ausência 

de comprovação da ocorrência da contratação; II – R$ 5.000,00 (cinco 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), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – 

Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 
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julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000812-61.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

XAVIER CORREIA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus 

da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.420,00 (dez mil, 

quatrocentos e vinte reais). Aduz a requerente que sofreu descontos 

indevidos em sua conta bancária (sem autorização), alega falha na 

prestação de serviço, invoca o artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor e Súmula 479 do STJ e requer indenização por danos morais. 

Foi deferida a liminar em decisão devidamente fundamentada para 

determinar a SUSPENSÃO dos descontos dos valores da conta 

requerente, bem como inversão do ônus probatório. Estando ambas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação 

a empresa SABEMI suscita preliminar de inadequação do rito sumaríssimo 

em virtude de necessidade de prova complexa, rebate a inversão do ônus 

probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. Em sua 

contestação a empresa requerida BRADESCO S.A. suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva e rebate a inversão do ônus probatório e contesta os 

argumentos trazidos na peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; A empresa requerida BANCO 

BRADESCO S.A. suscita preliminar de ilegitimidade de parte no tocante a 

entender que não deve fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei 

nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único dispõe: “Parágrafo único. 

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” Destarte é 

responsável a empresa requerida, pois sem sua conduta não se teria 

ocorrido tal situação. Destarte inclino-me ao afastamento da preliminar 

suscitada. Da preliminar de mérito do artigo 3 da Lei n 9.099/95 e 

enunciado 54 FONAJE; No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 

do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem 

o caráter de precedente jurisprudencial de observância obrigatória, 

revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto 

de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de questões 

pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma orientação 

frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o 

sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos 

juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, 

por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais. A 

lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para 

demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a 

prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei 

em comento permite o fracionamento da audiência em sessão de 

conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico simplificado no 

intervalo entre as audiências, ou para apresentação de laudo e 

esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Ao 

mérito. Da conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à 

reunião duas ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os 

critérios seriam aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e 

causa de pedir. Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais 

ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em 

identidade de partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de 

acordo com o autor, não basta o atendimento aos requisitos acima 

mencionados para que haja a reunião das ações. O julgador deve 

questionar também a suficiência de razões ou motivos para efetivar a 

reunião, são elas: Evitar decisões conflitantes e favorecer a economia 

processual. Isso significa simplesmente que é necessária a existência de 

motivos ao menos razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem 

que ter sentido, não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, 

pois, obviamente, em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - 

APELACAO APL 00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 

(TJ-RJ) Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA 

CONEXÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES 

CONSIGNATÓRIA E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA 

QUE SEJA REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A 

PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

103 E 105 DO CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO 

CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DA CAPITAL, ESTE SE TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS 

DEMANDAS. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 

1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL”. Sendo assim, 
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vislumbro a necessidade de julgamento conexo entre as ações 

1000819-53.2019.8.11.0039 e 1000812-61.2019.8.11.0039 O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Deferida a inversão 

do ônus probatório, as empresas requeridas não trouxeram nenhum 

elemento que demonstre ser suficiente para comprovar suas alegações, 

não trouxeram nenhum tipo de contrato assinado, nem outro tipo de 

elemento probatório que embasasse suas argumentações. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-PA - 

Apelação Cível AC 00555381820138140301 BELÉM (TJ-PA) 

Jurisprudência•Data de publicação: 17/08/2018 EMENTA Na origem, às fls. 

02/10, o requerente narra que é aposentado pelo Comando da Marinha, e 

ao receber seus proventos no dia 03.07.2012, verificou em seu extrato 

débitos referentes a serviços de empréstimos não contratados, tendo a 

Requerida informado que os mesmos seriam referentes a serviços de 

seguro de vida realizados pela empresa de seguros, previdência e 

serviços financeiros do grupo SABEMI. Afirma não ter realizado tais 

empréstimos, nem solicitado qualquer seguro de vida ou previdência, e 

que, os valores não teriam sido creditados em sua conta corrente. 

Requereu em sede de tutela antecipada a suspensão dos descontos 

indevidos e ao final a procedência da ação com a restituição em dobro dos 

valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido (fl. 27). Contestação de SABEMI 

SEGURADORA S/A, juntamente com SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, às 

fls. 30/38, sustentando preliminarmente o chamamento ao feito de SABEMI 

PREVIDÊNCIA PRIVADA para compor o polo passivo da demanda como 

litisconsorte, ao argumento de que alguns negócios jurídicos também 

teriam sido realizados entre a referida empresa e o autor. Assevera que 

todas as contratações realizadas pelo autor ocorreram de forma regular e 

com livre manifestação de vontade, e que, a diferença entre os valores 

contratados nas Assistência financeiras e os valores depositados na 

conta corrente se deu em razão de descontos de tarifa de 

comissão/agenciamento; Audiência preliminar (fls. 143/145) em que 

rejeitada a preliminar de chamamento ao processo da SABEMI 

PREVIDÊNCIA PRIVADA, bem como, foi deferido o pedido de inversão do 

ônus da prova e requerido perícia grafotécnica por parte da requerida, 

tendo a mesma posteriormente, desistido da referida prova conforme 

petição de fl. 148. TJ-SP - Apelação APL 10017152720188260003 SP 

1001715-27.2018.8.26.0003 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 

09/10/2018 EMENTA DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO 

MORAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 479, DO E. STJ. A retirada ou o desconto 

indevido de valores de conta corrente gera danos morais, pois quebra a 

relação de confiança entre o cliente e a instituição financeira. Recurso não 

provido. TJ-AM - Apelação Cível AC 06129180620178040001 AM 

0612918-06.2017.8.04.0001 (TJ-AM) Jurisprudência•Data de publicação: 

03/10/2019 EMENTA SÚMULA 297/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

SÚMULA 479/STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. 

FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RAZOABILIDADE. 1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de 

Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor . 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ) 3. 

Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a 

presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite 

completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e 

validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua 

responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor. 4. Não se 

pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos 

indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente 

de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas 

necessárias, sendo patente a presença do dano moral. 5. O dano moral se 

mostra patente e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às 

peculiaridades do caso. 6. Apelação conhecida e desprovida.” No tocante 

ao dano moral 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR solidariamente as empresas requeridas SABEMI e BANCO 

BRADESCO S.A. a SUSPENDER definitivamente as cobranças da conta da 

requerente, mantendo a medida liminar deferida com a devida restituição 

em dobro dos valores descontados, o que totaliza R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais) devidamente corrigido e atualizado; II – R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

solidariamente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida 

e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com 

o arcabouço probatório dos autos; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000890-55.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EDNALDO DE 

OLIVEIRA CLAUS REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação indenização 

por danos morais e materiais e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 

9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida 

no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Aduz o requerente 

que possuía contrato de financiamento com a empresa requerida e que 

com o fito de quitar a obrigação efetuou o pagamento do valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para devida baixa do gravame do 

veículo. Contudo passados alguns dias ficou preocupado com a baixa não 

efetiva, foi quando entrou em contato com a empresa requerida e ficou 

sabendo que o valor não tinha sido reconhecido no sistema, descobrindo 

se tratar de fraude. Em sua contestação a empresa requerida diz que o 

pagamento não consta em seu sistema, tratando-se de fraude, requer 

ainda total improcedência dos pedidos da peça inicial. Em sua impugnação 

a contestação o requerente rebate os argumentos da empresa requerida e 

reitera os pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes na audiência 

de conciliação restou infrutífera. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise do mérito. Ao mérito. De acordo com o arcabouço 

probatório dos autos ficou evidente que a relação jurídica entre requerente 

e empresa requerida é existente. Contudo, o boleto no valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais )não foi emitido pela empresa 

requerida, o que configura que o boleto é fraudulento. Fica claro a falta de 

cautela por parte do requerente, que deveria ter tomado os cuidados 

necessários. Desta forma não existe ato ilícito a ser apreciado, pois não 

foi configurado. Assim não há que se falar em apreciação de danos 

morais. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio a respeito do 

assunto: “TJ-DF - 20150110698976 DF 0017012-79.2015.8.07.0018 

(TJ-DF) Jurisprudência • Data de publicação: 23/06/2017 EMENTA 

EMISSÃO DE BOLETOS ADULTERADOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO 

DO RÉU. FALTA DE CAUTELA DA AUTORA AO EMITIR OS BOLETOS. 

SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há que se falar em aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto as partes firmaram contrato para a 

prestação de serviço de cobrança bancária pelo qual a empresa Autora 

emite boletos bancários no site do Banco/Réu e repassa a seus clientes 

mensalmente, não sendo destinatária final do produto ou serviço. 2 - 

Restou configurada a culpa exclusiva de terceiros e da Autora, por não 

ter sido diligente no momento em que emitiu os boletos com números de 

código de barras diferentes dos originais. 3 - Resta prejudicado o pedido 

de indenização a título de danos morais, tendo em vista que o Réu não 

praticou nenhum ato ilícito, restando ausente o nexo causal de sua 

conduta e os dissabores sofridos pela Autora, provenientes de ato de 

terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir os dados dos 

boletos visivelmente adulterados. Apelação Cível desprovida.” Ante o 

exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE da pretensão contida 

no pedido; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 28/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 28/03/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000805-69.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ROMANA CARDOSO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Processo: 

1000805-69.2019.8.11.0039. REQUERENTE: CONCEICAO ROMANA 

CARDOSO DA CRUZ REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, proposta por CONCEICAO ROMANA 

CARDOSO DA CRUZ em face de AVON COSMÉTICOS LTDA. Em atenção 

a manifestação da parte requerente ID nº 29612422 solicitou a extinção do 

feito/arquivamento em face da resolução do problema sumariamente, 

acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a 

desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – 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).” Ante o exposto, OPINO pelo julgamento 

sem resolução de mérito em face da desistência da parte requerente nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 da Lei nº 

12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao 

arquivo com as devidas cautelas necessárias. Intimem-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT 20/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 

2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20/03/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-72.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PRACONI STORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RIVERETE SOUZA E SILVA OAB - SP399769 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI
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CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000863-72.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LUCIANA PRACONI 

STORTI REQUERIDO: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. Trata-se de ação de 

danos morais com repetição de indébito, proposta por LUCIANA PRACONI 

STORTI, em face de GFG COMERCIO DIGITAL LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. As partes pleiteiam pela homologação de acordo 

realizado em manifestação (ID nº 26049625), em que a requerida 

concordou em pagar o valor de R$ 3.0000,00 (três mil reais). Devidamente 

juntado os comprovantes vieram os autos conclusos. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial realizado encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, assim, havendo 

auto composição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 57 da lei 9.099/95 e no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, 

e, em consequência JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Remeto o presente a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 20/02/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20/02/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-28.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BASEGGIO PAZETE (REQUERENTE)

O J PAZETE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000131-28.2018.8.11.0039. REQUERENTE: O J PAZETE & CIA 

LTDA - EPP, TEREZINHA BASEGGIO PAZETE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Na movimentação ID nº 22835739, a parte 

reclamada juntou o comprovante do depósito judicial, demonstrando o 

cumprimento integral da obrigação. O reclamante concordou com os 

valores depositados nos autos, conforme petição de levantamento de 

alvará lançada na movimentação ID nº 22887456. Posto isso e por tudo 

mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inciso II, do artigo 

924 e 925, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 19/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

19/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-69.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BASTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000902-69.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: CLADAL 

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 10.156,00 

(dez mil cento e cinquenta e seis reais). Aduz a requerente que sofreu 

descontos indevidos em sua conta bancária (sem autorização) por parte 

da empresa requerida, alega falha na prestação de serviço, invoca o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ e 

requer restituição em dobro e indenização por danos morais. Estando 

ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

contestação a empresa CONTESE suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, rebate a inversão do ônus probatório e contesta os argumentos 

trazidos na peça inicial. Consta salientar que juntou contrato devidamente 

assinado pela requerente, bem como outros documentos comprobatórios. 

Em sua contestação a empresa CLADAL suscita preliminar de conexão, 

rebate a inversão do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos 

na peça inicial. Consta salientar que juntou contrato devidamente assinado 

pela requerente, bem como outros documentos comprobatórios Em sua 
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contestação a empresa requerida BRADESCO S.A. suscita as preliminares 

de prescrição, rebate a inversão do ônus probatório e contesta os 

argumentos trazidos na peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; A empresa requerida 

CONTESE suscita preliminar de ilegitimidade de parte no tocante a entender 

que não deve fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei nº 8.078/90 

em seu artigo 7, parágrafo único dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de 

um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo.” Destarte é responsável a 

empresa requerida CONTESE, pois sem sua conduta não se teria ocorrido 

tal situação. Destarte inclino-me ao afastamento da preliminar suscitada. 

Da preliminar de prescrição trienal. Suscita a empresa reclamada a 

prescrição trienal, dizendo que não se trata de relação de consumo e 

deve ser aplicada a regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o 

caso é salutar de seara consumerista, sendo assim verifico o afastamento 

da prescrição trienal e aplicação da prescrição presente no Código de 

Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do 

fato do produto ou serviço a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos. 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 

995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 

21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . 

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência 

desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação 

por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no 

art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. Ao 

mérito. Da conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à 

reunião duas ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os 

critérios seriam aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e 

causa de pedir. Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais 

ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em 

identidade de partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de 

acordo com o autor, não basta o atendimento aos requisitos acima 

mencionados para que haja a reunião das ações. O julgador deve 

questionar também a suficiência de razões ou motivos para efetivar a 

reunião, são elas: Evitar decisões conflitantes e favorecer a economia 

processual. Isso significa simplesmente que é necessária a existência de 

motivos ao menos razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem 

que ter sentido, não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, 

pois, obviamente, em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - 

APELACAO APL 00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 

(TJ-RJ) Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA 

CONEXÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES 

CONSIGNATÓRIA E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA 

QUE SEJA REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A 

PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

103 E 105 DO CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO 

CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DA CAPITAL, ESTE SE TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS 

DEMANDAS. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 

1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento entre as ações 

1 0 0 0 9 0 3 - 5 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 9 ,  1 0 0 0 9 0 4 - 3 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 9 , 

1000902-69.2019.8.11.0039 e 1000906-09.2019.8.11.0039, para evitar a 

confecção de decisões conflitantes. Sendo assim uma só sentença é 

válida para todas as ações. O princípio da vulnerabilidade expõe a 

discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação 

do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de grande 

poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do 

consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e 

espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em 

face da requerente. Deferida a inversão do ônus probatório a empresa 

requerida CONTESE e CLADAL trouxeram a baila dos autos o contrato 

devidamente assinado pela requerente, autorizando assim os descontos 

em face do usufruto de seus serviços, bem como outros documentos. 

Sendo assim, não há que se arrazoar cobranças ilegais. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-SP - 

00035074120148260660 SP 0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) 

Jurisprudência•Data de publicação: 08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - Demonstrada a existência de dívida em aberto, que 

deu origem a cobrança feita pela ré, por meio de prova documental 

(contrato assinado e telas de sistema) - Inexistência de comprovação da 

quitação da dívida nos autos pela autora - Inadimplemento que deu causa 

a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Não caracterizado 

qualquer dano moral a ser indenizado – Sentença de improcedência 

mantida - Recurso não provido.” Destarte não há que se falar em danos 

morais. 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 

artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE 

dos pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 29/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000906-09.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 
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lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais). Aduz a requerente que sofreu descontos indevidos em 

sua conta bancária (sem autorização) por parte da empresa requerida, 

alega falha na prestação de serviço, invoca o artigo 22 do Código de 

Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ e requer restituição em dobro 

e indenização por danos morais. Estando ambas as partes na audiência 

de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação a empresa CONTESE 

suscita preliminar de ilegitimidade passiva, rebate a inversão do ônus 

probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. Consta 

salientar que juntou contrato devidamente assinado pela requerente, bem 

como outros documentos comprobatórios. Em sua contestação a empresa 

CLADAL suscita preliminar de conexão, rebate a inversão do ônus 

probatório e contesta os argumentos trazidos na peça inicial. Consta 

salientar que juntou contrato devidamente assinado pela requerente, bem 

como outros documentos comprobatórios Em sua contestação a empresa 

requerida BRADESCO S.A. suscita as preliminares de prescrição, rebate a 

inversão do ônus probatório e contesta os argumentos trazidos na peça 

inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar de mérito do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil; A empresa requerida CONTESE suscita 

preliminar de ilegitimidade de parte no tocante a entender que não deve 

fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 

7, parágrafo único dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” Destarte é responsável a empresa 

requerida CONTESE, pois sem sua conduta não se teria ocorrido tal 

situação. Destarte inclino-me ao afastamento da preliminar suscitada. Da 

preliminar de prescrição trienal. Suscita a empresa reclamada a prescrição 

trienal, dizendo que não se trata de relação de consumo e deve ser 

aplicada a regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o caso é 

salutar de seara consumerista, sendo assim verifico o afastamento da 

prescrição trienal e aplicação da prescrição presente no Código de 

Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do 

fato do produto ou serviço a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos. 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 

995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 

21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . 

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência 

desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação 

por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no 

art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. Ao 

mérito. Da conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à 

reunião duas ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os 

critérios seriam aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e 

causa de pedir. Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais 

ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em 

identidade de partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de 

acordo com o autor, não basta o atendimento aos requisitos acima 

mencionados para que haja a reunião das ações. O julgador deve 

questionar também a suficiência de razões ou motivos para efetivar a 

reunião, são elas: Evitar decisões conflitantes e favorecer a economia 

processual. Isso significa simplesmente que é necessária a existência de 

motivos ao menos razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem 

que ter sentido, não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, 

pois, obviamente, em nada favoreceria a economia processual. “TJ-RJ - 

APELACAO APL 00495053520128190001 RJ 0049505-35.2012.8.19.0001 

(TJ-RJ) Jurisprudência•Data de publicação: 12/11/2013 EMENTA 

CONEXÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, ENTRE AS AÇÕES 

CONSIGNATÓRIA E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PARA 

QUE SEJA REALIZADO JULGAMENTO CONJUNTO, EVITANDO A 

PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

103 E 105 DO CPC . PROFERIDO PRIMEIRAMENTE O DESPACHO 

CITATÓRIO ¿CITE-SE¿ PELO JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DA CAPITAL, ESTE SE TORNA PREVENTO PARA O JULGAMENTO DAS 

DEMANDAS. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557 , § 

1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , PARA ANULAR A SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONEXÃO, ESTANDO PREVENTO O 

JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL”. Sendo assim, 

vislumbro a necessidade de julgamento entre as ações 

1 0 0 0 9 0 3 - 5 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 9 ,  1 0 0 0 9 0 4 - 3 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 9 , 

1000902-69.2019.8.11.0039 e 1000906-09.2019.8.11.0039, para evitar a 

confecção de decisões conflitantes. Sendo assim uma só sentença é 

válida para todas as ações. O princípio da vulnerabilidade expõe a 

discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação 

do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de grande 

poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do 

consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e 

espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em 

face da requerente. Deferida a inversão do ônus probatório a empresa 

requerida CONTESE e CLADAL trouxeram a baila dos autos o contrato 

devidamente assinado pela requerente, autorizando assim os descontos 

em face do usufruto de seus serviços, bem como outros documentos. 

Sendo assim, não há que se arrazoar cobranças ilegais. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-SP - 

00035074120148260660 SP 0003507-41.2014.8.26.0660 (TJ-SP) 

Jurisprudência•Data de publicação: 08/08/2018 EMENTA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - Demonstrada a existência de dívida em aberto, que 

deu origem a cobrança feita pela ré, por meio de prova documental 

(contrato assinado e telas de sistema) - Inexistência de comprovação da 

quitação da dívida nos autos pela autora - Inadimplemento que deu causa 

a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Não caracterizado 

qualquer dano moral a ser indenizado – Sentença de improcedência 

mantida - Recurso não provido.” Destarte não há que se falar em danos 

morais. 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 

artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE 

dos pedidos contidos na peça inicial; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 29/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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LTDA - EPP, TEREZINHA BASEGGIO PAZETE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Na movimentação ID nº 22835739, a parte 

reclamada juntou o comprovante do depósito judicial, demonstrando o 

cumprimento integral da obrigação. O reclamante concordou com os 

valores depositados nos autos, conforme petição de levantamento de 

alvará lançada na movimentação ID nº 22887456. Posto isso e por tudo 

mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inciso II, do artigo 

924 e 925, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 19/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

19/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000186-13.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ELIANE ATANAZIO 

DUTRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova 

no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação da 

empresa requerida no valor de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais). Aduz a requerente que ao tentar efetuar compra no comercio local 

teve seu crédito negado por constar negativação em seu nome. Informa 

que a reclamante foi buscar informações a respeito do referido débito na 

Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL, foi quando emitiram certidão 

constando a inclusão do seu nome na data de 06/04/2017, no cadastro de 

inadimplentes junto ao "SPC/SERASA EXPERIAN", figurando como credora 

a empresa TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO, referente ao contrato nº. 

0300928987, no valor de R$ 175,28 (cento e setenta e cinco reais e vinte 

e oito centavos). Diz desconhecer o débito e requer restituição do valor 

em dobro bem como indenização por danos morais. Em decisão 

fundamentada a MMª Juíza deferiu a tutela antecipada decretando a 

exclusão da anotação do nome da requerente dos órgãos de proteção de 

crédito bem como o deferimento da justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova. Em seguida foi juntado comprovante de cumprimento da decisão 

pelo SERASA. Estando ambas as partes na audiência de conciliação 

restou infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida suscita 

preliminar de ausência de consulta no balcão dos órgãos oficiais, pugna 

pela inadmissibilidade da inversão do ônus probatório e aponta que as 

partes firmaram contrato de prestação de serviços (anexo), por meio do 

qual a requerente habilitou a linha telefônica de nº 65-999575167 e o plano 

de serviços. Dispõe que a requerente efetuou o pagamento de algumas 

faturas e depois parou de efetuar o pagamento das faturas 

subsequentes, o que ocasionou o débito, que a requerente alega 

desconhecer. Formula ainda litigância de má-fé e pedido contraposto. 

Cabe ressaltar que a empresa requerida juntou contrato assinado pela 

requerente bem como demais provas. Não foi apresentada peça de 

impugnação a contestação Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise da preliminar de mérito. Da preliminar de ausência de 

apresentação de documentos indispensáveis a propositura da ação; No 

tocante a inépcia da inicial suscita a empresa requerida a falta de 

documento extraído do balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Em que 

pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, inclino-me ao 

afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente trouxe elemento 

mínimos de pertinência a proposição da demanda. De acordo com a 

jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO ORDINARIO 

TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 80.2016.5.03.0060 

(TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2017 EMENTA INÉPCIA 

DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se 

refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Transcrevo trecho do entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de 

Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, pp. 381/382).” Ao mérito. Da indústria do dano moral. Em um país em 

que população clama por mudanças de seus governantes, é bastante 

triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos 

criminosos, o que provoca crises econômicas pelo abuso do direito de 

postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento 

jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, 

independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao 

pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 
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incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 175,28 (cento e 

setenta e cinco reais e vinte e oito centavos); II – CONDENAR o advogado 

da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ R$35.200,00 (trinta e 

cinco mil e duzentos reais), ou seja, R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e 

vinte reais), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além 

de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença 

do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 
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Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 25/03/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-24.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTONIO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000280-24.2018.8.11.0039. REQUERENTE: RENATO ANTONIO 

DE MELO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais). Aduz a requerente que ao tentar efetuar compra no 

comercio local teve seu crédito negado por constar negativação em seu 

nome R$ 151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete 

centavos) Data da Inclusão: 29/05/2016, CONTRATO: 0255194057. Diz 

desconhecer o débito e requer restituição do valor em dobro bem como 

indenização por danos morais. Estando ambas as partes na audiência de 

conciliação restou infrutífera. Em sede contestatória, a empresa requerida 

deixou de apresentar contestação, contudo juntou o corpo probatório com 

a extratos comprovando a relação jurídica bem como o contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado. Em sua impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos contestatórios da 

empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. Em que 

pese o pleito do requerente em condenação em revelia, vislumbro tal 

hipótese estar afastada, pois mesmo sem a devida apresentação da peça 

contestatória a empresa requerida juntou elementos comprobatórios que 

evidenciam que a relação jurídica existiu e se desenvolveu validamente, 

produzindo os efeitos jurídicos necessários, inclusive trouxe contrato 

devidamente assinado pelo requerente. Sendo assim o artigo 20 da Lei 

9.099/95 preceitua: “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.” Da indústria do dano moral. Em um país em 

que população clama por mudanças de seus governantes, é bastante 

triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos 

criminosos, o que provoca crises econômicas pelo abuso do direito de 

postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento 

jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, 

independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao 

pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 
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administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil; II – 

CONDENAR o advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé 

no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$ R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), ou seja, R$ 1.900,00 (mil e 

novecentos reais), bem como ao pagamento de custas e taxas 

processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC). Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

25/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000129-58.2018.8.11.0039. REQUERENTE: CESAR GIUFRIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 
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(art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação 

da empresa requerida no valor de R$ 10.127,17 (dez mil cento vinte sete 

reais e dezessete centavos). Aduz o requerente que esta sendo cobrado 

de um débito no valor de R$ 127,17 (cento vinte sete reais e dezessete 

centavos) com vencimento 26/02/2014 incluso em 15/07/2014 conforme 

extrato fornecido pelo SPC/SERASA de acordo com protocolo sob número 

001.916.098.570-4. Alega desconhecer o débito. Estando ambas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sede 

contestatória, a empresa requerida suscita preliminar de prescrição e 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos oficiais, e no mérito 

dispõe que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por 

meio do qual o requerente habilitou a linha telefônica de nº (65) 

99907-1271. Que o requerente vinha pagando as faturas corretamente 

quando deixou de efetuá-las o que veio a gerar o débito de R$ 127,17 

(cento vinte sete reais e dezessete centavos), que alega desconhecer. 

Formula ainda pedido contraposto. Ressaltasse que a empresa requerida 

trouxe contrato assinado pelo requerente com cópia de seus documentos 

pessoais bem como outras provas acostadas aos autos. Em sua 

impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise das preliminares 

de mérito. Ao mérito. Da preliminar de prescrição trienal. Suscita a 

empresa reclamada a prescrição trienal, dizendo que não se trata de 

relação de consumo e deve ser aplicada a regra do Código Civil. Contudo, 

vislumbra-se que o caso é salutar de seara consumerista, sendo assim 

verifico o afastamento da prescrição trienal e aplicação da prescrição 

presente no Código de Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o 

prazo prescricional do fato do produto ou serviço a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prescreve em cinco anos. “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. 

CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição 

para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é 

de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento” Da preliminar de ausência de 

apresentação de documentos indispensáveis a propositura da ação; No 

tocante a inépcia da inicial suscita a empresa requerida a falta de 

documento extraído do balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Em que 

pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, inclino-me ao 

afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente trouxe elemento 

mínimos de pertinência a proposição da demanda. De acordo com a 

jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO ORDINARIO 

TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 80.2016.5.03.0060 

(TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2017 EMENTA INÉPCIA 

DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se 

refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Transcrevo trecho do entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de 

Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, pp. 381/382).” Da indústria do dano moral. Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos 

criminosos, o que provoca crises econômicas pelo abuso do direito de 

postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento 

jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, 

independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao 

pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 
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particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 127,17 (cento 

vinte sete reais e dezessete centavos); II – CONDENAR o advogado da 

parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.127,17 (dez mil cento 

vinte sete reais e dezessete centavos), ou seja, R$ 1.012,71 (mil e doze 

reais e setenta e centavos), bem como ao pagamento de custas e taxas 

processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC). Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

25/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000431-53.2019.8.11.0039. REQUERENTE: WILSON DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 
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em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 19.208,57 (dezenove mil duzentos e oito reais e cinquenta e sete 

centavos). Aduz o requerente que ao tentar efetuar compra numa loja de 

material de construção foi surpreendido com a alegação de eu nome estar 

negativado no valor de R$ 208,57 (duzentos e oito reais e cinquenta e 

sete centavos), Data da inclusão em 24/06/2017, contrato 0201844737. 

Alega desconhecer o débito. Requer julgamento antecipado de lide bem 

como indenização por danos morais. Estando ambas as partes na 

audiência de conciliação restou infrutífera. Em sede contestatória a 

empresa requerida suscita preliminar de ausência de apresentação de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, a empresa alega que a 

requerente habilitou a linha telefônica nº (65) 9.9985 -0179, em 

13/12/2013, no pacote de serviços SMARTVIVO CONTROLE PLUS 700, o 

que ocasionou a emissão de faturas mensais. Diz que a relação entre as 

partes transcorreu normalmente, tendo a requerente efetuado o 

pagamento das faturas no período de janeiro de 2014 a janeiro de 2017 e 

que sem qualquer justificativa, a requerente deixou de efetuar o 

pagamento das faturas referente aos meses de fevereiro a maio de 2017, 

fato gerador do débito no valor de R$ 208,57 (duzentos e oito reais e 

cinquenta e sete centavos) que alega desconhecer. Em sua impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos contestatórios da 

empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da 

preliminar de ausência de apresentação de documentos indispensáveis a 

propositura da ação; No tocante a inépcia da inicial suscita a empresa 

requerida a falta de documento extraído do balcão dos órgãos de proteção 

ao crédito. Em que pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, 

inclino-me ao afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente 

trouxe elemento mínimos de pertinência a proposição da demanda. De 

acordo com a jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO 

ORDINARIO TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 

80.2016.5.03.0060 (TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 

15/03/2017 EMENTA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE 

QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se refere ao disposto no artigo 320 do 

CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de 

"documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos 

essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros 

autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos 

demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua 

propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser 

sanada no decorrer do trâmite processual. Transcrevo trecho do 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São 

documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles 

sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de 

casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro 

nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do 

contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do 

art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que 

o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para 

que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., 

São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).” Da indústria do dano 

moral; Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para 

chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 

agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contarem com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. 

Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder 

Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a 

parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou 

serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o 

nome inserido no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação 

perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com 

os correspondentes pedidos de declaração de indébito e condenação por 

danos morais. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só 

pela reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto 

da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 
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iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo; II – 

CONDENAR o advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé 

no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$ 19.208,57 (dezenove mil duzentos e oito reais e cinquenta e sete 

centavos), ou seja, R$ 1.920,85 (mil novecentos e vinte reais e oitenta e 

cinco centavos), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo 

único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o 

que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 25/03/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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Processo: 1000182-05.2019.8.11.0039. REQUERENTE: THAISA VASQUES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 10.155,20 (Dez mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte 

centavos). Aduz a requerente que esta sendo cobrada de um débito no 

valor de R$ 155,20 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) com 

indevida inclusão em 26 de outubro de 2017, possuindo o seguinte número 

de contrato 0320565947. Diz desconhecer o débito e requer indenização 
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por danos morais. Estando ambas as partes na audiência de conciliação 

restou infrutífera. Em sede contestatória, a empresa requerida dispõe que 

a requerente habilitou a linha telefônica nº (65) 99928-2317 o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais. Diz que a relação transcorreu 

normalmente, tendo a requerente efetuado o pagamento da fatura de 

setembro de 2017. Contudo, sem qualquer justificativa, alega que a 

requerente deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos 

meses de outubro de 2017 a dezembro de 2017, fato gerador do débito de 

R$171,20 (cento e setenta e um reais e vinte centavos. Em sua 

impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao 

mérito. Da indústria do dano moral. Em um país em que população clama 

por mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do 

Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que 

provoca crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como 

não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática 

é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por 

questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 
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que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 155,20 (Cento e 

cinquenta e cinco reais e vinte centavos); II – CONDENAR o advogado da 

parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.155,20 (Dez mil cento e 

cinquenta e cinco reais e vinte centavos), ou seja, R$ 1.015,52 (mil e 

quinze reais e cinqüenta e dois centavos reais), bem como ao pagamento 

de custas e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas 

pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, 

art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 25/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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Processo: 1000768-42.2019.8.11.0039. REQUERENTE: WQUISMAR 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 8.194 ,97 (oito 

mil sento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos). Aduz o 

requerente que esta sendo cobrado de um débito no valor de R$ 195,97 

(cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), com 

vencimento 21 /04/2017, incluso em 08 /09/2017, conforme extrato 

fornecido do SCPC, contrato n° 0294545658. Alega desconhecer o débito. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sede contestatória, a empresa requerida suscita preliminar de 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos oficiais, e no mérito 

dispõe que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, 

referente à linha (65) 99926-2107, habilitado em 18/11/2016, o qual 

passou a gerar faturas mensais. Que o requerente vinha pagando as 

faturas corretamente quando deixou de efetuá-las nos meses 04/05/06 de 

2017, o que veio a gerar o débito de R$ 195,97 (cento e noventa e cinco 

reais e noventa e sete centavos), que alega desconhecer. Formula ainda 

pedido contraposto. Ressaltasse que a empresa informa que ainda houve 

mudança de plano de pré-pago para pós-pago na data de 18/11/2016. 

Pleiteia ainda em pedido contraposto a litigância de má-fé bem como pedido 

contraposto. Em sua impugnação a contestação o requerente rebate os 

argumentos contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos da 

peça inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da 

preliminar de mérito. Da preliminar de ausência de apresentação de 

documentos indispensáveis a propositura da ação; No tocante a inépcia 

da inicial suscita a empresa requerida a falta de documento extraído do 

balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese a empresa 

requerida suscitar tal preliminar, inclino-me ao afastamento da mesma, 

tendo em vista que a requerente trouxe elemento mínimos de pertinência a 

proposição da demanda. De acordo com a jurisprudência os tribunais 

pátrios: “TRT-3 - RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA RO 

00109468020165030060  0010946-  80 .2016 .5 .03 .0060  (TRT-3 ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2017 EMENTA INÉPCIA DA 

INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se 

refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Transcrevo trecho do entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de 

Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 
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2005, pp. 381/382).” Ao mérito. Em que pese as alegações do requente em 

dispor que não reconhece os débitos em discussão, analiso que tal pedido 

não merece prosperar. Primeiramente, de acordo com as provas 

acostadas aos autos, ficou evidente que existiu relação contratual entre 

as partes, inclusive com substituição de plano em seu decorrer. Outra 

situação que se releva é que o requerente possui várias negativações em 

seu nome. E não menos importante, caso estivéssemos diante de uma 

fraude o requerente deveria proceder com a confecção do R. boletim de 

ocorrência, por se tratar de situação criminosa, a qual deveria ser 

devidamente investigada para apontamento dos envolvidos na situação 

delituosa. Da indústria do dano moral. Em um país em que população clama 

por mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do 

Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que 

provoca crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como 

não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática 

é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por 

questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 
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incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 195,97 (cento e 

noventa e cinco reais e noventa e sete centavos); II – CONDENAR o 

advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 8.194,97 

(oito mil sento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), ou 

seja, R$ 819,49 (oitocentos e dezenove reais e quarenta e nove 

centavos), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além 

de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença 

do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 25/03/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000129-58.2018.8.11.0039. REQUERENTE: CESAR GIUFRIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação 

da empresa requerida no valor de R$ 8.194 ,97 (oito mil sento e noventa e 

quatro reais e noventa e sete centavos). Aduz o requerente que esta 

sendo cobrado de um débito no valor de R$ 195,97 (cento e noventa e 

cinco reais e noventa e sete centavos), com vencimento 21 /04/2017, 

incluso em 08 /09/2017, conforme extrato fornecido do SCPC, contrato n° 

0294545658. Alega desconhecer o débito. Estando ambas as partes na 

audiência de conciliação restou infrutífera. Em sede contestatória, a 

empresa requerida suscita preliminar de ausência de consulta extraída no 

balcão dos órgãos oficiais, e no mérito dispõe que as partes firmaram 

contrato de prestação de serviços, referente à linha (65) 99926-2107, 

habilitado em 18/11/2016, o qual passou a gerar faturas mensais. Que o 

requerente vinha pagando as faturas corretamente quando deixou de 

efetuá-las nos meses 04/05/06 de 2017, o que veio a gerar o débito de R$ 

195,97 (cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), que 

alega desconhecer. Formula ainda pedido contraposto. Ressaltasse que a 

empresa informa que ainda houve mudança de plano de pré-pago para 

pós-pago na data de 18/11/2016. Pleiteia ainda em pedido contraposto a 

litigância de má-fé bem como pedido contraposto. Em sua impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos contestatórios da 

empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da 

preliminar de ausência de apresentação de documentos indispensáveis a 

propositura da ação; No tocante a inépcia da inicial suscita a empresa 

requerida a falta de documento extraído do balcão dos órgãos de proteção 

ao crédito. Em que pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, 

inclino-me ao afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente 

trouxe elemento mínimos de pertinência a proposição da demanda. De 

acordo com a jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO 

ORDINARIO TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 

80.2016.5.03.0060 (TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 

15/03/2017 EMENTA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE 

QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se refere ao disposto no artigo 320 do 

CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de 

"documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos 

essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros 

autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos 

demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua 

propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser 

sanada no decorrer do trâmite processual. Transcrevo trecho do 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São 

documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles 

sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de 

casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro 

nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do 

contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do 

art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que 

o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para 

que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., 

São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).” Ao mérito. Em que 

pese as alegações do requente em dispor que não reconhece os débitos 

em discussão, analiso que tal pedido não merece prosperar. 

Primeiramente, de acordo com as provas acostadas aos autos, ficou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 398 de 443



evidente que existiu relação contratual entre as partes, inclusive com 

substituição de plano em seu decorrer. Outra situação que se releva é que 

o requerente possui várias negativações em seu nome. E não menos 

importante, caso estivéssemos diante de uma fraude o requerente deveria 

proceder com a confecção do R. boletim de ocorrência, por se tratar de 

situação criminosa, a qual deveria ser devidamente investigada para 

apontamento dos envolvidos na situação delituosa. Da indústria do dano 

moral. Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário para 

chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 

agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contarem com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. 

Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder 

Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a 

parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou 

serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o 

nome inserido no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação 

perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com 

os correspondentes pedidos de declaração de indébito e condenação por 

danos morais. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só 

pela reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto 

da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 
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deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 195,97 (cento e 

noventa e cinco reais e noventa e sete centavos); II – CONDENAR o 

advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 8.194,97 

(oito mil sento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), ou 

seja, R$ 819,49 (oitocentos e dezenove reais e quarenta e nove 

centavos), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além 

de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença 

do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 25/03/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 25/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000899-17.2019.8.11.0039. REQUERENTE: IVA MARGARIDA 

DE ANUNCIACAO SILVA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos materiais e morais, justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de R$ 12.567,68 (doze mil, 

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Aduz a 

requerente que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente por 

parte da empresa requerida. Diz ainda que jamais contratou qualquer tipo 

de serviço da empresa reclamada. Estando ambas as partes na audiência 

de conciliação restou infrutífera. Em sede contestatória, a empresa 

requerida suscita preliminar de prescrição e ausência de consulta extraída 

no balcão dos órgãos oficiais, e no rebate os argumentos da peça inicial. 

Em sua impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de 

mérito. Da necessidade de retificação do polo passivo; Suscita a empresa 

reclamada a necessidade de retificação do polo passivo da demanda, 

devida a errônea qualificação. Assim faz-se necessária a substituição do 

polo passivo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A pelo BANCO 

BRADESCO S/A posto que esta parte é a legitima para figurar no polo da 

demanda, motivo pela qual acolho a preliminar para retificação do polo 

passivo da presente demanda. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade 

expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova 

em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. 

Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa requerida não trouxe 

nenhum elemento que demonstre ser suficiente para comprovar suas 

alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, telas sistêmicas, 

prints nem muito menos outro tipo de elemento probatório que embasasse 

suas argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual 

a respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 (TJ-BA) 

Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No 

tocante ao dano moral 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, 
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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 artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida BANCO BRADESCO a 

suspender definitivamente a cobrança de valores da conta da reclamante, 

em virtude da ausência de comprovação da ocorrência da contratação; II – 

Pela restituição do valor de R$ 2.567,68 (dois mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e sessenta e oito centavos, já em dobro); III – 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), de acordo com o arcabouço probatório 

dos autos; IV – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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Processo: 1000861-05.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ELISANGELAPARO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de e R$ 10.211,14 

(Dez mil, duzentos e onze reais e quatorze centavos). Aduz a requerente 

que esta sendo cobrado de um débito no valor de R$ 211,1 4 (duzentos e 

onze reais e quatorze centavos) com indevida inclusão em 27 de 

setembro de 2014, Possuindo ambos o seguinte número de contrato 

007946201000040. Alega desconhecer o débito. Estando ambas as partes 

na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sede contestatória, a 

empresa requerida suscita preliminares de falta de interesse de agir, 

prescrição e inépcia da inicial pela falta de documento extraído do balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia ainda em pedido contraposto a 

litigância de má-fé bem como pedido contraposto. Em sua impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos contestatórios da 

empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise das preliminares de mérito. 

Da preliminar da falta de interesse de agir; Suscita o requerido preliminar 

de ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a 

não procura de resolução em sede administrativa. O interesse processual 

ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento 

jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse 

processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o 

exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser 

satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e 

o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da 

resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado 

ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse 

processual suscitada pelo requerido, sendo que a rejeito. Da preliminar de 

prescrição trienal; Suscita a empresa reclamada a prescrição trienal, 

dizendo que não se trata de relação de consumo e deve ser aplicada a 

regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o caso é salutar de seara 

consumerista, sendo assim verifico o afastamento da prescrição trienal e 

aplicação da prescrição presente no Código de Defesa do Consumidor, 

que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do fato do produto ou 

serviço a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prescreve em cinco anos. “STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 

2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 

EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 

DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o 

prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na 

prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do 

CDC . 2. Agravo regimental a que se nega provimento” Da preliminar de 

ausência de apresentação de documentos indispensáveis a propositura 

da ação; No tocante a inépcia da inicial suscita a empresa requerida a falta 

de documento extraído do balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Em 

que pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, inclino-me ao 
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afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente trouxe elemento 

mínimos de pertinência a proposição da demanda. De acordo com a 

jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO ORDINARIO 

TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 80.2016.5.03.0060 

(TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2017 EMENTA INÉPCIA 

DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se 

refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Transcrevo trecho do entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de 

Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, pp. 381/382).” Ao mérito. Da indústria do dano moral. Em um país em 

que população clama por mudanças de seus governantes, é bastante 

triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos 

criminosos, o que provoca crises econômicas pelo abuso do direito de 

postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento 

jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, 

independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao 

pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Assim, a empresa requerida trouxe 

elementos comprobatórios aos autos, bem como o contrato devidamente 

assinado pela requerente. Ressaltasse ainda que a própria requerente 

informa em sede de audiência conciliatória que reconhece a dívida e 

nunca procurou advogado para resolver a situação, ligaram pra ela 

oferecendo os serviços de “limpar nome”. Observa-se, portanto, não ter o 

fato narrado pela requerente ocorrido (pois não provado e, o que 

provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato 

ilícito" a ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo 

pelo qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que 

tange à má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 
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profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 211,14 (duzentos 

e onze reais e quatorze centavos); II – CONDENAR o advogado da parte 

autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.211,14 (Dez mil, 

duzentos e onze reais e quatorze centavos), ou seja, R$ 1.021,11 (mil e 

vinte e um reais e onze centavos), bem como ao pagamento de custas e 

taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré 

com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” 

e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos 

(art. 777 do NCPC). III – OFICIAR a Ordem dos Advogados do Brasil do 

estado Mato Grosso (OAB-MT), para que acompanhe a presente 

demanda, visto as informações relatadas nos autos para fiscalização e 

apuração do exercício ilegal da profissão, relacionada a captação indevida 

de clientes; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000827-30.2019.8.11.0039. REQUERENTE: BRUNA LORRAINE 

DA PENHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). 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). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente 

pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 10.161,02 

(dez mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos). Aduz a requerente 

que esta sendo cobrada de um débito no valor de R$ 161,02 (sessenta e 

um reais e dois centavos) com indevida inclusão em 16 de novembro de 

2014, possuindo o seguinte número de contrato EC05862644180. Alega 

desconhecer o débito. Estando ambas as partes na audiência de 

conciliação restou infrutífera. Em sede contestatória, a empresa requerida 

suscita preliminar de prescrição e ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos oficiais, e no rebate os argumentos da peça inicial. Em sua 

impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos 

contestatórios da empresa reclamada e reitera os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise das preliminares 

de mérito. Ao mérito. Da preliminar de prescrição trienal. Suscita a 

empresa reclamada a prescrição trienal, dizendo que não se trata de 

relação de consumo e deve ser aplicada a regra do Código Civil. Contudo, 

vislumbra-se que o caso é salutar de seara consumerista, sendo assim 

verifico o afastamento da prescrição trienal e aplicação da prescrição 

presente no Código de Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o 

prazo prescricional do fato do produto ou serviço a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prescreve em cinco anos. “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. 

CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição 

para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é 

de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento” Da preliminar de ausência de 

apresentação de documentos indispensáveis a propositura da ação; No 

tocante a inépcia da inicial suscita a empresa requerida a falta de 

documento extraído do balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Em que 

pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, inclino-me ao 
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afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente trouxe elemento 

mínimos de pertinência a proposição da demanda. De acordo com a 

jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO ORDINARIO 

TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 80.2016.5.03.0060 

(TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2017 EMENTA INÉPCIA 

DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se 

refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Transcrevo trecho do entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de 

Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, pp. 381/382).” Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a 

discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação 

do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de grande 

poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do 

consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e 

espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em 

face da requerente. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova em favor da 

requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a 

inversão do ônus probatório, a empresa requerida não trouxe nenhum 

elemento que demonstre ser suficiente para comprovar suas alegações, 

não trouxe nenhum tipo de contrato assinado, telas sistêmicas, prints nem 

muito menos outro tipo de elemento probatório que embasasse suas 

argumentações. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a 

respeito do assunto: “TJ-BA - 80007907520178050052 (TJ-BA) 

Jurisprudência • Data de publicação: 19/02/2019 EMENTA PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma 

Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8000790-75.2017.8.05.0052 

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA 

Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA 

ARAUJO Advogado (s):CARLOS IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO 

JUNTO AO BANCO RÉU APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO 

SOLICITADA PELA APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS 

POR TAL SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM 

SOPESADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente 

BANCO BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No 

tocante ao dano moral 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 artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida BANCO BRADESCO a 

suspender definitivamente a cobrança do valor de R$ 161,02 (sessenta e 

um reais e dois centavos), em virtude da ausência de comprovação da 

ocorrência da contratação; II – 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), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

27/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27/03/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000131-28.2018.8.11.0039. REQUERENTE: O J PAZETE & CIA 

LTDA - EPP, TEREZINHA BASEGGIO PAZETE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Na movimentação ID nº 22835739, a parte 

reclamada juntou o comprovante do depósito judicial, demonstrando o 

cumprimento integral da obrigação. O reclamante concordou com os 

valores depositados nos autos, conforme petição de levantamento de 

alvará lançada na movimentação ID nº 22887456. Posto isso e por tudo 

mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inciso II, do artigo 

924 e 925, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 
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do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 19/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

19/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000131-28.2018.8.11.0039. REQUERENTE: O J PAZETE & CIA 

LTDA - EPP, TEREZINHA BASEGGIO PAZETE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Na movimentação ID nº 22835739, a parte 

reclamada juntou o comprovante do depósito judicial, demonstrando o 

cumprimento integral da obrigação. O reclamante concordou com os 

valores depositados nos autos, conforme petição de levantamento de 

alvará lançada na movimentação ID nº 22887456. Posto isso e por tudo 

mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inciso II, do artigo 

924 e 925, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 19/03/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

19/03/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001129-39.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DA SILVEIRA CARDOSO (REQUERIDO)

VILMAR MENGUE CARDOSO (REQUERIDO)

CRISTALPURO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado(a),bem como para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo 

possa dar cumprimento ao mandado expedido nos autos. Diante do 

Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado nesta 

Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir: Art. 

4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: 

P a r a  E m i s s ã o  d e  G u i a  d e  D i l i g ê n c i a : 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000564-75.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARIA DE SOUZA ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21395-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000564-75.2019.8.11.0078. 

IMPETRANTE: VANDERLEIA MARIA DE SOUZA ALVES IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE Vistos e examinados. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por VANDERLEIA MARIA DE SOUZA ALVES contra 

suposto ato ilegal praticado pelo município de Sapezal/MT, indicado como 

unidade coatora o senhor Prefeito VALCIR CASAGRANDE, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que a impetrante é 

servidora pública municipal desde 06/03/2001 e ocupa o cargo de 

professora em educação básica. Afirma que antes de solicitar sua 

aposentadoria junto à previdência social, requereu um parecer ao setor 

jurídico do Município para sanar a dúvida se poderia continuar exercendo 

a atividade de professora caso fosse aposentada. Em resposta, o setor 

jurídico informou que caso a servidora quisesse permanecer em atividade, 

após a aposentadoria por tempo de contribuição, a administração deveria 

sim permitir, pois não havia nenhum impedimento, ressaltando que a 

exoneração da servidora do seu cargo só poderia ocorrer mediante seu 

próprio pedido. Cumprido os requisitos para aposentadoria, a impetrante 

em 06/09/2016 se aposentou e continuou exercendo suas funções 

normais até fevereiro de 2019, visto que, em novo parecer jurídico 

solicitado, foi informada que a aposentadoria voluntária da servidora 

implicaria no rompimento imediato do vínculo com a Prefeitura, ocasionando 

sua exoneração. Por fim, requer liminarmente a permanência no cargo até 

a prolação de sentença definitiva. Com a inicial vieram os documentos 

necessários ao deslinde do feito. Despacho Inicial postergando a medida 

liminar para após a apresentação das informações pelas autoridades 

coatoras. Informações apresentadas pela autoridade coatora ID. 

21438086. Manifestação Ministerial acostada no ID. 22049992 pugnando 

pela denegação da ordem. Vieram os autos conclusos para prolação da 

sentença. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, no 

que se refere ao Mandado de Segurança, cumpre ressaltar que é ação 

constitucional prevista expressamente no artigo 5º, inciso LXIX da 

Constituição da República de 1988, e artigo 1º da Lei n. 12.012/09, 

segundo o qual “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
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pública ou agente de Pessoa Jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. É cediço, que o Mandado de Segurança é um remédio 

constitucional que exige prova pré-constituída e documental do direito 

líquido e certo que está sendo violado. No mesmo sentido Hely Lopes 

Meirelles define: O mandado de segurança como, o meio constitucional 

posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 

capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para 

proteção de direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja 

de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” 

(mandado de segurança e ação popular, 1995, p.3 e direito administrativo 

brasileiro, 20ª ed. 995, p. 164. Com efeito, observa-se que o principal 

objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo 

este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depende de comprovação posterior, não é direito líquido e 

certo, para fins de segurança. O direito líquido e certo a merecer proteção 

mandamental, segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição: “O 

conceito de direito líquido e certo é a idéia de sua incontestabilidade, isto é, 

uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada 

pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. 

Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a pessoa o 

direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu 

respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, 

já não pode constituir fundamento para a impetração de Mandado de 

Segurança”. A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim leciona: 

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento 

de obscuridade, que não precisa ser aclarado com exame de provas em 

dilações que é em si mesmo, concludente e inconcusso” (Comentários à 

Constituição de 1946, 2ª Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70). Assim, o 

mandado de segurança servirá para correção de ato ou omissão de 

autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, 

líquido e certo, do impetrante. Feita essa digressão doutrinária e pela 

análise dos documentos aportados aos autos, constata-se que a ordem 

deve ser denegada, conforme será adiante explanado. Infere-se do writ 

of mandamus que a impetrante almeja, em síntese, a permanência no 

cargo público, que foi declarado vago consoante Portaria n° 477/2019 em 

razão de sua aposentadoria. Relata que o Município agiu ilegalmente e 

unilateralmente em desconformidade aos princípios constitucionais e a 

própria Constituição Federal. Pois bem. Em uma análise detalhada dos 

documentos elencados aos autos, constato que não restou demonstrado 

o direito líquido e certo, ou ilegalidade ou abuso de poder praticado pela 

autoridade coatora. Isso porque, sabe-se que o Município de Sapezal/MT 

não possui regime de previdência próprio, sendo seus servidores 

vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) do INSS. Assim, 

o ente público deve seguir os regulamentos previstos na legislação 

especifica, além das previsões constitucionais, como o que prevê o artigo 

37, §10º, da Constituição: 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: § 10. É 

vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 

decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de 

cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na 

forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 

declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) Da leitura acima, nota-se que só poderia haver o acúmulo de 

proventos caso a aposentadoria concedida à impetrante não decorresse 

das contribuições oriundas da atividade pública que ela exercia junto à 

Prefeitura Municipal de Sapezal, o que não é caso dos autos, razão pela 

qual foi declarada a vacância de seu cargo em razão da aposentadoria 

concedida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – 

MANDANDO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAR PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

PELO RGPS (REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) COM A 

REMUNERAÇÃO DE CARGO NO SERVIÇO PÚBLICO – LEGALIDADE DO 

DECRETO DE DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aposentadoria 

põe fim ao vínculo trabalhista, ainda que o servidor tenha adquirido 

estabilidade por força do art. 19 do ADCT. 2. É ilegal a permanência no 

serviço público de servidor aposentado pelo RGPS, exceto se reingressar 

através de concurso público ou para ocupar cargo comissionado ou 

eletivo. (TJ-PR- AC: 1265254 PR 01256525-4, Relator: Milani de Moura, 

Data do Julgamento: 04/06/2003, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 

6391) Assim, em que pese a existência de um parecer jurídico favorável à 

permanência do cargo, este por si só não constitui direito líquido e certo a 

ser amparado em favor da impetrante, pelas razões e fundamentações 

acima exaradas. Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC/2015. Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015. Certificado o Trânsito em Julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-26.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALNIZENE HELENA LIMA SIQUEIRA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000479-26.2018.8.11.0078. AUTOR(A): 

ALNIZENE HELENA LIMA SIQUEIRA BARBOSA DA SILVA RÉU: UNIMED 

VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Intime-se o requerido acerca da liminar concedida perante o Tribunal de 

Justiça para cumprimento no prazo determinado. Aguarde-se o decurso 

do prazo para apresentação de contestação. Com o aporte da 

contestação intime-se o autor para apresentar impugnação no prazo legal. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. SAPEZAL, 14 de março de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-26.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALNIZENE HELENA LIMA SIQUEIRA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000235-63.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

Promotoria de Justiça de Sapezal (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE SAPEZAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21395-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. D. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se o Município, por meio de seu representante 

legal, para se manifestar nos autos quanto a manifestação ministerial 
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retro.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000478-70.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO UMBELINO DE SOUZA (VÍTIMA)

Delegado de Polícia de Sapezal (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CHARLES OLIVEIRA SILVA (RÉU PRESO)

 

ATO ORDINATÓRIO, Tendo em vista a juntada de comprovante de 

pagamento de fiança, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA. Além disso, 

intima-se o representante do Ministério Público da decisão proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-03.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RAMALHO MAGGI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado(a),bem como para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo 

possa dar cumprimento ao mandado expedido nos autos. Diante do 

Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado nesta 

Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir: Art. 

4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: 

P a r a  E m i s s ã o  d e  G u i a  d e  D i l i g ê n c i a : 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000353-39.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

MARLENE MENEZES DE LIMA (EXECUTADO)

MARLENE MENEZES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado(a),bem como para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo 

possa dar cumprimento ao mandado expedido nos autos. Diante do 

Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado nesta 

Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir: Art. 

4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: 

P a r a  E m i s s ã o  d e  G u i a  d e  D i l i g ê n c i a : 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-56.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se a parte Autora, na pessoa de seu 

representante legal, para, caso queira, apresentar nestes autos, 

impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001210-85.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CANDIDO ROCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME LOPES DO NASCIMENTO OAB - SP112891 (ADVOGADO(A))

ESTER ARANEGA DOS REIS SIMOES OAB - SP383933 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-92.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000343-92.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: FELIPI & CIA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A S E N T E N Ç A. Trata-se de Ação de Prestação de 

contas ajuizada pelo autor, via PJE. Requer o apensamento da presente 

Ação e a DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA aos autos do processo n.º 

4037-57.2017.811.0078 (cód. 104740) (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO), 

que tramita via APOLO VIRTUAL. Destaco que este Juízo Possui forma de 

tramitação híbrida(Apolo Físico, Apolo Virtual e PJE), sendo que os 

processos em papel que já compõe o acervo não serão digitalizados e 

tramitarão nesse meio até a sua extinção, e os novos processos, por 

outro lado, tramitarão em meio exclusivamente eletrônico. No entanto, 

tratando-se da distribuição via PJE de um processo por dependência cujos 

autos principais tramitam via APOLO VIRTUAL(4037-57.2017.811.0078 

cód. 104740)é viável que o presente seja distribuído na forma do 

processo principal facilitando assim para ambas as partes já que são duas 

plataformas diferentes (APOLO VIRUTAL e PJE)não sendo possível o 

apensamento por dependência neste caso. Assim, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485 IV do 

CPC/2015. Via de consequência, DETERMINO ao advogado subscritor que 

proceda a DISTRIBUIÇÃO da presente Ação via sistema APOLO VIRTUAL 

´por dependência aos autos principais 4037-57.2017.811.0078 cód. 

104740, devendo inclusive recolher as custas e taxas judiciárias, eis que 

no presente feito a guia emitida não foi arrecadada consoante consulta ao 

Departamento de Controle e Arrecadação. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000928-47.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DAIANE PORTO DE SOUZA (REQUERIDO)

ELIAS ANTERO DE ARAUJO (REQUERIDO)

VALDINEI FARIAS DE ARAUJO (REQUERIDO)

TEREZA ISOLDE DA ROSA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado(a),bem como para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo 

possa dar cumprimento ao mandado expedido nos autos. Diante do 

Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado nesta 

Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir: Art. 

4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: 

P a r a  E m i s s ã o  d e  G u i a  d e  D i l i g ê n c i a : 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34147 Nr: 1485-37.2008.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBV, OEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:MT 5950, 

RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052-RO

 Intima-se as defesas técnicas devidamente constituída aos autos da r. 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27778 Nr: 1377-13.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARONEZE & MASSAMBANI LTDA, ÂNGELO 

HENRIQUE MASSAMBANI, ÂNGELO HENRIQUE MASSAMBANI, PAULO 

HENRIQUE MARONEZE, ROBERTO CARLOS DE MATTOS, FABIANI 

MARQUES LOPES MULLER MARONEZE, ZINA PAULA SINHORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B/MT, MARIO CÉSAR TORRES MENDES - OAB:2.305/RO

 Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

aceca da resposta de Ofício de fls. 218, devendo impulsionar o feito no 

que entender de direito, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79226 Nr: 2473-48.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. D. G. DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, JULIANA DA SILVA BATISTA - OAB:18317/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Sabe-se que o RENAJUD é sistema eletrônico judicial de acesso restrito, 

utilizado apenas pelos magistrados, e servidores por eles autorizados, 

que tem por objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à 

Receita Federal.

 Impende consignar que o tema o Superior Tribunal de Justiça, via do REsp 

nº 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o 

entendimento de que após a edição da Lei nº 11.382/06, não mais se exige 

a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens 

penhoráveis para a utilização do sistema BACENJUD. Fundado nesta 

percepção o Min. Mauro Campbell Marques considera aplicável o mesmo 

entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD. Confira-se excerto da decisão 

monocrática no AREsp Nº 763873 e REsp nº 1522678: “(...) Neste 

contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o Bacenjud, 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a 

disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos 

a satisfazer os créditos executados.(....)”.

Por oportuno vale destacar o novel Diploma Processual Civil, trouxe 

expresso em seu artigo 6º, o princípio da cooperação, ao preconizar que 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, o 

processo é o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as 

partes).

Importante ressaltar que a consulta aos meios eletrônicos (BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD) não induz violação ao direito de privacidade ou 

quebra de sigilo fiscal, uma vez que tais sistemas são de acesso restrito, 

utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por 

eles autorizados.

Assim, defiro o pedido de bloqueio, via RENAJUD.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79233 Nr: 2479-55.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECRACIO TEODORO CORREA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que restou infrutífera a penhora online realizada 

anteriormente, defiro o pedido retro bloqueio de veículos que 

eventualmente estejam em nome da parte executada, via Sistema 

RENAJUD.

Não sendo encontrados bens, determino a intimação da parte exequente 

para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79273 Nr: 2513-30.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO & BIANCO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que restou infrutífera a penhora online realizada 

anteriormente, defiro o pedido retro bloqueio de veículos que 

eventualmente estejam em nome da parte executada, via Sistema 

RENAJUD.

Não sendo encontrados bens, determino a intimação da parte exequente 
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para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79296 Nr: 2536-73.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que restou infrutífera a penhora online realizada 

anteriormente, defiro o pedido retro bloqueio de veículos que 

eventualmente estejam em nome da parte executada, via Sistema 

RENAJUD.

Não sendo encontrados bens, determino a intimação da parte exequente 

para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79300 Nr: 2540-13.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FARIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Considerando o resultado positivo do RENAJUD, o exequente requer que 

seja lavrada a termo a penhora realizada sob os veículos bem como que 

seja procedida a avaliação dos referidos bens.

 DEFIRO o mencionado pleito. Assim, determino a expedição de mandado 

de penhora e avaliação, bem como a intimação do executado, nos termos 

da Lei 6.830/80.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81370 Nr: 785-17.2015.811.0078

 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: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DUARTE, MARCIA SUELI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que as diversas tentativas de citação pessoa do requerido 

restaram frustradas, defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da 

parte requerida pela via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme preconiza o art. 257, II, do NCPC.

Transcorrido o prazo “in albis”, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para exercício do múnus de curadora especial, devendo ser efetuada a 

remessa dos autos.

Apresentada defesa, intime-se a requerente para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94538 Nr: 2364-63.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCICEIDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94560 Nr: 2381-02.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94630 Nr: 2418-29.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA PORTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 
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fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95608 Nr: 2855-70.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95612 Nr: 2859-10.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON GINO CORREA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 2895-52.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE SILVA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 3127-64.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS CONS BRASILEIRO DE SUBESTAÇÕES 

LTDA, MW ENGENHARIA LTDA , ISHIYAMA BRASIL CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de execução fiscal em que o Estado de Mato Grosso move em 

face de CBS CONS BRASILEIRO DE SUBESTAÇÕES LTDA e outros.

Recebida a exordial, foram expedidas cartas de citação aos executados, 

que restaram infrutíferas.

Instada a manifestar, a Fazenda Pública quedou-se inerte.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do art. 40 da lei n. 

6.830/80, que dispõe: “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da 

prescrição”.

Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 
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suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano), ordeno o arquivamento do 

feito, nos moldes do § 2º do art. 40 da LEF, com baixa na taxa de 

congestionamento.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Certificado o decurso do prazo de trinta dias ou com a manifestação da 

exequente, venham os autos conclusos.

Intime-se a Fazenda Pública da decisão ora proferida.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97007 Nr: 200-91.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79257 Nr: 2497-76.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALAKOVSKI & AZEVEDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79271 Nr: 2511-60.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MOREIRA (HOTEL VIAJANTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de março de 2020.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24590 Nr: 879-48.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMPÉRIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4816, 

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588, MARCELO MONTEIRO SALOMÃO - OAB:7613-B/MT, SILVIA 

CRISTINA GALVÃO MARTINS SALOMÃO - OAB:7989/MS

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a) a retirar no 

balcão desta Secretaria a Carta Precatória expedida nos autos, realizar o 

seu preparo e distribuição no Juízo Deprecado, bem como comprovar nos 

autos a referida distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25684 Nr: 1679-76.2004.811.0078

 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: ALDIR SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSUL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO 

SIGNOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15345/MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Intima-se o advogado para que cumpra conforme preconiza o art. 431 

CNGC, devolvendo os autos à Secretaria no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27736 Nr: 1350-30.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARONEZE & MASSAMBANI LTDA, ÂNGELO 

HENRIQUE MASSAMBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610, KELLY CRISTINA MENDES SOUZA - OAB:196287/SP, 

LUCIANA MARIA LOPES KAPITANIEC - OAB:168.364/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a) a se manifestar 

quanto a resposta de ofício juntado às fls. 195/197 no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 78840 Nr: 2324-52.2014.811.0078

 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: GILBERTO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

2 – Deverá a Secretaria Judicial agendar, de acordo com a disponibilidade 

da expert nomeada, a data e horário da perícia, A SER REALIZADA NA 

SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL/MT;

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

oportunamente agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 2392-02.2014.811.0078

 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: ROMUALDO FASSINA FORNARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO SABEDOTTI FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

juntada dos documentos indicados pela Fazenda Pública Estadual à ref. 

64, devendo, nesse mesmo interstício, apresentar os documentos em 

mídia digital.

De outro norte, defiro os requerimentos formulados às folhas retro, 

devendo a Secretaria Judicial expedir o necessário para integral 

cumprimento dos itens ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’.

Após efetivação das intimações, remessa dos documentos e certificações 

respectivas, tornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000625-33.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEIXO GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 

1000625-33.2019.8.11.0078 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

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

LOURDES GOMES SILVA Endereço: Rua 03, LT 03,, N1806, Jardim 

Sapezal,, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO ALEIXO GOMES Endereço: Povoado Mutuns, última casa, (na 

estrada do Povoado Sucupira ), zona rural, JUNQUEIRO - AL - CEP: 

57270-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), dos termos da ação que lhe é proposta, BEM COMO 

ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, consoante a petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"Trata-se de ação de divórcio 

direto ajuizada por MARIA DE LOURDES GOMES SILVA em face de 

ANTONIO ALEIXO GOMES, ambos qualificados nos autos. CASARAM-SE 

EM 13/06/77, no regime de comunhão parcial e estão separados de fato há 

mais de 7 anos." DECISÃO: "(...) Com efeito, conforme já mencionado na 

exordial, o casal não possui bens e não possui filhos, não possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação, bem como por ser o 

divórcio um direito potestativo, não há razão para postergar a decretação 

do divórcio, sendo que eventual contraditório e vistas ao Ministério Público 

em nada alterariam o exercício do direito potestativo. Ante o exposto, 

DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF, e 

julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito nos termos do 

artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o nome de solteira 

qual seja: MARIA DE LOURDES SILVA.(...)" 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, BARBARA SABIONI 

VALADARES TENROLLER, digitei. SAPEZAL, 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 
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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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-77.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-77.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-03.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-86.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CATARINE FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-03.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-19.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GOMES DE ALMEIDA PANIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-37.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELI AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-35.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DE JESUS MEDEIROS (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))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-34.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CALANDRELLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-36.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VERONEZ BERNARDINO DA COSTA FELIPOZZI (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))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-09.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000205-62.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SEGALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO GALVAGNI (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-32.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-61.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-43.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-82.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENER CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-02.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AISLANE CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA SERBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-73.2019.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA DE FATIMA MIQUELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-71.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. BAMPI TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-18.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA IARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-92.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CLEIDE FERREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 17/08/2020 14:30 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-20.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RAQUEL VARNIER (EXECUTADO)

KLEITON KLITZKE DA PAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor pleiteado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-44.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANE AGUIAR FROES (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie o prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-53.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DE JESUS MELONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA 69984956172 (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 25/08/20 13:00 , na sala do CEJUSC.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000577-26.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MATOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000577-26.2019.8.11.0094 Assunto: [Aposentadoria 

Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Rural (Art. 

48/51)] Autor: VALDENIR MATOS LIMA Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. À vista de tudo que consta 

nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do 

Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 
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deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-68.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SEIJI HAYASHI (REU)

RODRIGO SEIJI HAYASHI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO NITATORI OAB - SP172926 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000031-68.2019.8.11.0094 Assunto: [Espécies de 

Contratos, Custas, Honorários Advocatícios] Autor: SILVIO ROQUE DA 

SILVA Requerido: RICARDO SEIJI HAYASHI e outros Vistos. À vista de 

tudo que consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no 

art. 355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento 

e da Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei 

n. 13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a 

contestação de Id. 30641126, no prazo legal. TABAPORÃ, 28 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000472-49.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

JOSE APARECIDO BONTEMPO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária que a parte 

requerente, move em face ao INSS- Instituto Nacional do Seguro Social, 

objetivando a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR IDADE– 

Trabalhador Rural. O feito tramitou regularmente, sendo que a autarquia ré 

apresentou contestação acompanhada de documentos, alegando 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, bem como falta de qualidade de segurado 

(a) especial, nos termos do art. 48 da Lei n.º 8.213/91, ainda, pugnou pelo 

depoimento pessoal da parte requerente. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação, aduzindo que as provas documentais aliadas 

a prova testemunhal, que será colhida na audiência de instrução e 

julgamento, restará configurado que o requerente labora na agricultura, no 

regime de economia familiar. É o relato. Decido. Verifica-se que ao ofertar 

sua contestação, a parte requerida alegou que a parte requerente não faz 

juz ao benefício pleiteado, eis que não restou comprovado o regime de 

economia familiar e do labor rural pelo período necessário. Outrossim, 

arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo 

único, da Lei Federal n. 8.213/91. Com efeito, insta salientar que a 

prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o direito ao recebimento 

do benefício previdenciário, mas sim as prestações não reclamadas 

dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da 

demora do beneficiário em requerê-las. Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que as preliminares alegadas deverão ser apreciadas com maior 

segurança no momento da prolação da sentença. No que tange à 

preliminar arguida pela parte requerida, quanto ao requerente não fazer 

juz ao benefício pleiteado, eis que não restou comprovado o regime de 

economia familiar e do labor rural pelo período necessário, deixo para 

analisar no ato da prolação da sentença, estando o feito em fase de 

instrução. Assim, não há preliminar a ser apreciada. Partes legítimas e bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido os requisitos legais do benefício 

previdenciário. Destarte, sabe-se que se tratando de beneficio 

previdenciário de trabalhador rural, se faz necessário corroborar a prova 

documental com a prova testemunhal. Contudo, em atenção a 

Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho nas dependências 

do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção 

no contágio pelo COVID-19, dos dias 20/03/2020 até 20/04/2020, sendo 

que não serão realizadas as audiências de qualquer natureza neste 

período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 249/2020). Deixo, neste 

momento, de designar audiência de instrução, tendo em vista que não se 

sabe se o prazo acima assinalado será prorrogado, sendo tal medida 

inócua. Determino, que após o término do prazo supracitado, façam 

novamente conclusos para designação de audiência de instrução e 

Julgamento. Intimem-se todos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000422-23.2019.8.11.0094. 

IMPETRANTE: LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO, ARTERNISIA 

DA SILVA REIS, SIMONI SANTOS DO NASCIMENTO ROCHA IMPETRADO: 

SIRINEU MOLETA Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança com 

pedido liminar, proposto por Artenísia da Silva Reis, Simoní Santos do 

Nascimento Rocha, Lindiomara Alves de Andrade Medeiro, em face do 

Prefeito do Município de Tabaporã, ao argumento que foram aprovadas em 

4.º, 7.º e 8.º lugar no concurso público realizado no ano de 2018, pela 

Prefeitura Municipal de Tabaporã – MT, para o cargo de Professora de 

Pedagogia, cujo edital previa o preenchimento de 01(uma) vaga imediata, 

sendo o resultado final do concurso homologado em 14/03/2018, conforme 

edital complementar n.º 011. Afirmam que foi convocada a primeira 

colocada, Sr.ª Jucely Carolini Riva Bianchessi, que acabou não assumindo 

por não estar com documentos regulares, e após convocaram o 2.ª e 3.º 

colocados, Rute Ester de Paula e Devair de Oliveira Souza, que tomaram 

posse do concurso. Verberam que em virtude da 1.ª colocada não ter 

assumido a vaga, suas posições passaram para 3.º, 6.º e 7º lugar. Na 

sequencia sustentam que no inicio do ano de 2019, o impetrado realizou 

teste seletivo com validade de 02(dois) anos, para preenchimento de 

01(uma) vaga para a função de professor com licenciatura plena em 

pedagogia, contudo, acabou convocando sete candidatos, fato que 

afirmam ter gerado preterição. Aduzem que: “Em função da preterição dos 

candidatos contratados de forma precária para o exercício do cargo de 

professor, surgiu para as Impetrantes o direito subjetivo de serem 

nomeadas, posto que estão classificadas em concurso aguardando 

nomeação para o mesmo cargo das vagas preenchidas através do teste 

seletivo. Há de ser observado que as vagas ocupadas alcançam a 

colocação das Impetrantes.” (id. n. 23207185, página 03) Seguem 

argumentando as contratações não são excepcionais ou temporárias, se 

tratam de atividades ordinárias e permanentes da administração, 

requerendo suas nomeações e posse no respectivo concurso ao qual 

restaram classificadas. Junto com a exordial vieram os documentos 

constantes em Id. n. 23207174 e 23710024, sendo os documentos 

pessoais das impetrantes, editais publicados em relação ao concurso n. 

001/2018, edital do processo seletivo simplificado, comprovante de 

convocação dos classificados em tal seletivo, entre outros. Em decisão de 

id. n. 24559266 foi recebido o presente Mandado de Segurança e 

determinada a notificação da autoridade coatora, não sendo deferido o 

pedido liminar. Devidamente notificada a autoridade coatora apresentou em 

id. n. 26173513 suas informações, aduzindo que a contratação de oito 

professores se deu em caráter temporário, oriundo de processo seletivo 

simplificado, sendo a medida necessária para substituir professores 

efetivos que por motivo de forca maior, provisoriamente, estão afastados 

de suas funções. Defende que os afastamentos que ensejaram as 

contratações são temporários, isto porque, os professores efetivos 

retornarão para suas funções habituais, apresentando os nomes e os 

motivos que ensejaram o afastamento. No mais, a autoridade coatora 

juntou os documentos de id. n. 26172624. Instado, o Ministério Público em 

parecer de id. n. 269776036 se manifestou contrário a segurança 

pretendida com o presente writ. Por fim, as impetrantes em manifestação 

de id. n. 28141500 se insurgiram quanto as informações prestadas 

nesses autos, juntando documentos de comprovação da prorrogação do 

prazo do alegado contrato temporário. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, em que pese 

não tenham sido arguidas questões preliminares em sede de defesa, 

tenho por bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, anotar que o 

art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, corroborado pelo art. 1º da 

Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, destacam-se os ensinamentos de 

Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

“Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 
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petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não confirgura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como remédio 

constitucional, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese.” “(...) lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.” Feita este 

adendo, reportando-se ao mérito da demanda, é de rigor a improcedência 

dos pedidos formulados pelas impetrantes em sede do presente Writ, na 

esteira da fundamentação a seguir exposta, nos termos do art. 93, inciso 

IX, da CF/88. É assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento 

de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além 

do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato 

direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se 

sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

Entretanto, tal expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à 

nomeação, no momento em que se evidencia: comprovação de 

contratação de pessoal em desconformidade com as normas do 

ordenamento jurídico; ou nomeação de candidato em desobediência à 

ordem de classificação no concurso público e abertura de novos 

concursos públicos enquanto ainda vigente o anterior. Nesse sentido 

destaca-se o entendimento do E. STF: “Candidato aprovado em concurso 

público para formação de cadastro reserva ou em classificação 

excedente ao número de vagas ofertadas no certame é mero detentor de 

expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo 

caso comprovada (i) preterição da ordem classificatória na convocação 

ou (ii) contratação irregular de servidor para exercício da função. 

Precedentes. Não ocorrência de preterição no caso, ante a ausência de 

novas contratações. […] (MS 34062 AgRg/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª 

TURMA, STF, julgado em 20/06/2017, publicado em 10/08/2017).” Soma-se 

a argumentação abaixo transcrita: “[…] O surgimento de novas vagas ou a 

abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 

validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 

nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do 

Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação 

do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada 

de forma cabal pelo candidato. (MS 33064 AgRg/DF, rel. Min. LUIZ FUX, 

Tribunal Pleno, STF, julgado em 09/10/2017, publicado em 10/10/2017).” De 

outro modo, enquanto a aprovação em ordem classificatória gere direito 

subjetivo de nomeação, a aprovação em concurso público dentro do 

número de vagas confere ao aprovado direito líquido e certo à nomeação. 

Logo, as impetrantes não são detentoras de direito liquido e certo, em 

razão aprovação ter ocorrido em ordem classificatória. A contratação em 

caráter temporário, por si só, não traduz a automática conclusão da 

existência de cargos vagos ou de preterição, principalmente quando 

considerado o caso retratados no presente feito, em que a autoridade 

coatora comprova que os servidores efetivos ocupantes dos cargos 

estão apenas afastados, e quando retornarem os serviços temporários 

não mais serão necessários. Ademais, a autoridade coatora cuidou de 

comprovar a situação de cada um dos servidores que por motivo de forca 

maior, temporariamente, não estão exercendo as funções de professores, 

para as quais foram nomeados e empossados: 1) CARMEM VICENTE DE 

OLIVEIRA – LICENÇA PARTCULAR 2) MARGARETE APARECIDA BAESSO 

– LICENÇA PRÊMIO 3) MADALENA BATISTA TREUHERZ – LICENÇA 

PRÊMIO 4) SILVINA MARIA CASSIANO DE SOUZA – LICENÇA PRÊMIO 5) 

CARLA CRISTINA ROHENKOHL – COORDENADORA PEDAGÓGICA 6)IRANI 

APARECIDA SEMENSATO – COORDENADORA PEDAGÓGICA 7) MARIA 

SUELY MAGALHÃES GOMES – COORDENADORA PEDAGÓGICA 8) NILDA 

DE SOUZA SILVA– COORDENADORA PEDAGÓGICA 9) NILTON JOSÉ DA 

SILVA- DIRETOR ESCOLAR 10)ELISANGELA APARECIDA MALONYAI 

CAVALIERI – DIRETORA ESCOLAR 11) ADAIR JOSÉ SCHNEIDER – 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. Logo, ante o 

cenário atual das contratações retratadas no bojo da presente demanda, 

não nasce para os classificados nos cargos descritos na exordial o direito 

à nomeação. Isto porque a necessidade transitória não torna a expectativa 

de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito de ser 

nomeado, até mesmo porque, o art. 37, IX, da CF/88 permite a contratação 

temporária para o atendimento de excepcional interesse público. In casu, 

não se faz necessária a discussões acerca da legitimidade das 

contratações dos temporários, isto porque, depende de maior dilação 

probatória que é inadmissível na via estreita do presente mandado de 

segurança, sendo de rigor, tão somente, consignar que os fatos 

retratados não comprovam, de plano, o direito liquido e certo das 

impetrantes. A continuidade da prestação dos serviços outrora 

desenvolvidos pelos servidores efetivos que por motivo de forca maior 

estão afastados de seus respectivos cargos, a excepcionalidade das 

contratações, ou até mesmo a existência de empresas terceirizadas que 

prestam serviços individuais comporta dilação probatória que não é 

permitida. As impetrantes não juntaram provas de que existem cargos 

definitivamente vagos, tão somente documentos que comprovam a 

contratação de temporários que, por si só, como acima dito, não é ilegal 

perante o nosso ordenamento jurídico. Não basta a comprovação de 

contratação temporária para que nasça o direito liquido e certo defendido 

na exordial e, nesse sentido já se manifestou o E. STJ: “(...)2. A 

contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, 

ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há 

candidatos aprovados em cadastro reserva, devendo ser comprovada, 

pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos 

vagos.” A propósito: AgInt no AREsp 1.172.832/PI, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Segunda Turma, DJe 13/8/2018; AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2017. Portanto, sendo 

comprovado apenas a existência de contratações temporárias e suas 

respectivas prorrogações, sem, contudo, restar comprovado que os 

cargos estavam vagos, ou que ocorreu ilegalidade das contrações, de 

rigor a denegação da segurança, corroborada pela comprovação, pela 

autoridade coatora, de que os cargos mencionados pelas impetrantes são 

ocupados por servidores efetivos que se encontram temporariamente 

afastados por motivo de força maior. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

presente Mandado de Segurança, via de consequência, DENEGO A 

SEGURANÇA PLEITEADA por inexistência de direito liquido e certo das 

impetrantes. Desta feita, declaro o feito resolvido, com resolução do 

mérito, segundo o art. 487, I, do CPC. Sem custas, ante o permissivo da 
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Constituição Estadual (artigo 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso). Também tenho como descabida a condenação em honorários, 

uma vez que em mandado de segurança não há condenação em verbas 

resultantes da sucumbência, a teor do disposto na súmula 512 do STF, 

súmula 105 do STJ, e artigo 25 da Lei n.º 12.016/09. Deixo de determinar a 

remessa necessária, vez que, é obrigatório o reexame de sentença que 

concede a segurança, inteligência do art. 14 , § 1º , da Lei nº 12.016 

/2009, não sendo esse o caso dos autos, em que a segurança restou 

denegada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000023-57.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES PEZZOTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000023-57.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MOISES PEZZOTTI Vistos. Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da 

diligencia do Sr. Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento da decisão 

inicial. Após, decorrido o prazo sem o pagamento da diligência, 

retornem-se os autos novamente conclusos. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-67.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE PINTO DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a 

contestação de Id. 30316698, no prazo legal. TABAPORÃ, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000170-20.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000170-20.2019.8.11.0094 Assunto: [Auxílio-Doença 

Previdenciário] Autor: EXPEDITO TEODORO DA SILVA Requerido: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. À vista de tudo 

que consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 

(Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000130-38.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCELEI CORREIA DOS SANTOS OAB - 042.273.231-18 

(REPRESENTANTE)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000130-38.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: S. C. D. S. REPRESENTANTE: GILCELEI CORREIA DOS 
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SANTOS Vistos. Trata-se de ação de retificação de registro civil ajuizada 

por SAMUEL CELLARIUS DOS SANTOS, representado por seu genitor, 

visando a inclusão do sobrenome “Norato” em seu registro civil de 

nascimento, com fito de resgatar o patronímico de origem e homenagear 

seu bisavô. Com a inicial vieram os documentos anexados na exordial. O 

Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito do 

requerente. É o relatório. Fundamento e Decido. Com a presente ação o 

requerente, representado por seu genitor, busca acrescentar o 

sobrenome “Norato” de seu bisavô Domingos dos Santos Norato, em seu 

assento de nascimento O artigo 57, da Lei 6.015/1973, consagra que o 

prenome é definitivo, admitindo-se, todavia, excepcionalmente a sua 

substituição por apelidos públicos notórios. In verbis: “Art. 57. A alteração 

posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência 

do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 

sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração 

pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.” Não obstante 

esta regra de definitividade, a própria Lei de Registros Públicos prevê, em 

seus artigos 56, 57 e 58 hipóteses em que se admite sua modificação ou 

alteração. Sobreleva frisar que o acréscimo do patronímico de família de 

um dos genitores não é defeso por lei. Pois bem. Como se vê, na Certidão 

de nascimento do requerente não consta o patronímico “Norato” no nome 

de seus genitores. Assim, por entender que inexiste liame na ascendência 

mais próxima ao ponto de autorizar a inclusão e, assim, modificação do 

nome do autor no registro civil competente, sendo medida apta a gerar 

diversas consequência na esfera jurídica, cercando-se de toda cautela 

que o caso requer, de rigor a improcedência do pleito. Posto isso JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, consequentemente, declaro extinto o presente 

processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais que fixo 

em 10% do valor da causa, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade 

na forma da lei. DESCABE condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no entanto, FIXO em 02 URHs os honorários 

do D. Causídico nomeado nesses autos em favor do requerente e, assim, 

determino a expedição de competente certidão. P. I. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-77.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS ANTONIO SANTANA (AUTOR(A))

DENIS ANTONIO SANTANA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000496-77.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

DENIS ANTONIO SANTANA - ME, DENIS ANTONIO SANTANA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Verifica-se que a parte requerente, 

informou nos autos que interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão 

que indeferiu a liminar, bem como que o instruiu com as peças obrigatórias 

e facultativas, nos termos do art. 1.017, do Novo Código de Processo Civil. 

Assim sendo, mantenho a decisão agrava pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe se houve o julgamento do agravo de instrumento interposto. 

Após, decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos novamente 

conclusos, para outras deliberações. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-81.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROZIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000444-81.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): ADRIANO AMBROZIO CORDEIRO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Ordinária 

para Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por ADRIANO 

AMBROZIO CORDEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando o 

recebimento de benefício previdenciário de auxílio-doença com conversão 

em aposentadoria por invalidez, sustentando, para tanto, o preenchimento 

dos requisitos necessários à concessão. Alega, em síntese, que 

protocolou junto à requerida processo administrativo com pedido de 

auxílio-doença, sendo o referido pedido deferido, perdurando até 

02/08/2019, quando teve o pedido de prorrogação negado 

administrativamente. Desse modo, pugna pelo restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença e concessão da aposentadoria por invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos de Id. n.º 23917018, sendo a 

assistência judiciária gratuita deferida em decisão de Id. n.º 24904554, 

ocasião em que foi determinada a imediata realização de pericia médica. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, afirmando que a 

parte autora não cumpriu as exigências legais para deferimento do pedido 

da exordial. O Laudo Pericial foi juntado em Id. n.º 27845978. A parte 

autora se manifestou em Id. n.º 28766486, ao passo que a requerida, 

devidamente intimada, nada manifestou, consoante certidão de Id. n.º 

30717063. É o relatório. Fundamentação Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;(...)” Não havendo questões preliminares 

pendentes, bem como, não constatando irregularidades a serem sanadas, 

tampouco nulidades a serem declaradas, passa-se diretamente ao 

julgamento meritório. Antes de qualquer outra digressão jurídica, importa 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença 

quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença, enquanto que a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, conforme dispõe o art. 42 da Lei 

8.213/91, in verbis: “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”. 

Destarte, mister comprovar a condição de segurado da Previdência Social, 

cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade 

(auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Com efeito, 

primeiramente, no que concerne à condição de segurado, tem-se que os 

documentos juntados pelo autor em Id. n.º 23917800, somado ao extrato 

juntado pela requerida, são hábeis em demonstrar a qualidade de 

segurado do requerente, não havendo qualquer contestação da requerida 

neste ponto, pelo fato de ter sido reconhecido pela requerida tal qualidade 

quando da concessão do auxílio-doença por certo lapso temporal (de 

01/10/2017 até 02/08/2019) sendo cessado apenas em razão de 

supostamente não restar constatado a incapacidade para o laboro ou 

atividade habitual. Logo, a prova documental apresentada confirma de 

forma inequívoca que a parte autora é segurada da previdência social. Da 

mesma forma, observa-se que o requerente ficou impossibilitado de 

desempenhar suas funções, tendo em vista que o laudo pericial acostado 

em id. n. 27845982 comprova que o autor é acometido por “Radiculopatia, 

dor lombar e dor articular”, isto de forma “total e permanente”, sem 

possibilidade de cura. Referido laudo pericial sequer fora contestado pela 

requerida. A incapacidade do requerente lhe torna insuscetível de 

reabilitação para o exercício da sua atividade laboral, sendo que, a idade 

avançada e o grau de instrução da parte indicam que não haverá 

adequação em outra profissão. Assim, verificado que o autor resta 

incapacitado para o trabalho que exercia, comprovado por laudo pericial a 

debilidade que acomete o autor, este tem direito ao benefício pleiteado. No 

que se refere a carência, tem-se que “a carência para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições mensais, sendo, 

contudo, dispensada, nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, doença profissional ou do trabalho e de doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 

Previdência Social, a cada três anos”. (KERTZMAN, Ivan. Curso prático de 

direito previdenciário. Bahia: Juspodium, 2010. p. 374). Sendo assim, 

verifica-se que o requerente cumpre com o estabelecido em lei, pois se 

extrai dos documentos dos autos que este possui mais de doze 
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contribuições mensais à previdência social. A invalidez do requerente não 

comporta discussão, estando presentes as condições para a obtenção do 

benefício pretendido. Há nos autos documentos que comprovam a 

existência da incapacidade para o trabalho exercido, não podendo lhe 

exigir adaptação profissional em outro setor de atividade humana. 

Impõe-se, dessa forma, assegurar ao requerente o direito à concessão do 

benefício pretendido, qual seja a aposentadoria por invalidez. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA ao autor ADRIANO AMBROZIO CORDEIRO, desde o 

indeferimento/cessação administrativa, bem como, para determinar a 

conversão do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde 

a data de realização da perícia médica nestes autos, e data de início de 

pagamento na data desta sentença, via de consequência, declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código 

de Processo Civil. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA, via de 

consequência, DETERMINO a implementação do beneficio 

IMEDIATAMENTE, após sua comunicação por ofício. O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). No que tange às custas 

judiciais, cita o artigo 82, §2º do Código de Processo Civil que “A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou” . 

Nesse sentido, verifica-se que a Autarquia Federal do INSS foi vencida 

neste processo, devendo, portanto pagar as custas processuais. Em 

respeito ao assunto, insta lembrar que a imunidade recíproca disposta no 

artigo 150, VI, “a” c/c art. 150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz 

respeito somente à impostos, não se aplicando às taxas e, portanto, não 

se aplicando ás custas (que possui natureza jurídica de taxa). Logo, 

conforme pacificado na jurisprudência, o INSS somente é isento do 

pagamento das custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando 

prevista a referida isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, 

merece uma peculiar observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a 

despeito de decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário 

atentar e fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 

7.603, em seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo 

sobre suas autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS 

(autarquia federal) pessoa jurídica diversa da União, bem como, 

exigindo-se o artigo 150, §6º da CF/88 lei ordinária específica para tal 

isenção, a isenção disposta na lei estadual supracitada em nada se aplica 

ao INSS. Da mesma forma, o artigo 460 da CNGC-Judicial deste Estado não 

merece aplicação, considerando que a CNGC não se equivale á lei 

ordinária tributária para fins tributários, nada podendo dispor sobre 

isenção tributária, conforme já citado pelo art. 150, §6º da CF/88 c/c art. 

176 do Código Tributário Nacional. Com efeito, CONDENO a parte requerida 

em CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos 

termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas). Por fim, 

imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise superficial, 

considerando a de início do beneficio e a data de início do pagamento na 

data da sentença, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000115-69.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. D. S. (REQUERENTE)

B. B. D. S. (REQUERENTE)

A. R. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. T. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000115-69.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: CICERO HENRIQUE DA SILVA, B. B. D. S., ADAM RAFHAEL 

BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ 

MT Vistos. Trata-se de ação de suprimento judicial de consentimento para 

casar, proposta por Bruna Berbel da Silva, assistida por seu genitor. Narra 

a requerente que pretende se casar com Adam Rafhael Bezerra da Silva, 

no entanto, o Tabelião do Cartório de Registro Civil desta Comarca se 

recusou a receber o pedido de habilitação do casamento, em razão da sua 

idade. Uma vez recebida a inicial e ouvido o Ministério Público, este opinou 

pela extinção do feito em razão da perda do objeto. Por fim, foram os 

autos remetidos à conclusão. É o relatório. Fundamentação A presente 

demanda deve ser extinta, tendo em vista que houve a perda 

superveniente do objeto. Conforme se denota, a presente demanda foi 

proposta em 21/03/2019, quando a requerente, nascida em 16/07/2003, 

não havia completado os 16 anos. No entanto, no decorrer da demanda a 

requerente atingiu a idade núbil para casar e, nesse sentido dispõe o 

Código Civil: Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem 

casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus 

representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo 

único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no 

parágrafo único do art. 1.631. (...) Art. 1.520. Não será permitido, em 

qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado 

o disposto no art. 1.517 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.811, 

de 2019) Referidos dispositivos lecionam que tendo a pessoa atingido 

seus 16 anos, com a autorização de seus pais, pode contrair o 

matrimonio, de modo que, tendo a autora afirmado que seus genitores não 

se opõe ao casamento, e tendo esta atingido a idade núbil no decorrer da 

presente demanda, não há que se falar em necessidade do 

pronunciamento jurisdicional. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA, sem 

resolver o mérito a presente ação, pela perda superveniente do objeto, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas (art. 141, parágrafo segundo, da Lei 8.069/90). Sem honorários 

advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, não havendo 

requerimentos pendentes de apreciação, remetam-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000264-02.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA FRIZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000264-02.2018.8.11.0094. 
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AUTOR(A): VERA LUCIA DA SILVA FRIZON REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por VERA LUCIA DA SILVA FRIZON em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, objetivando o recebimento de benefício previdenciário através 

do reconhecimento da condição de trabalhador rural e da idade 

necessária para se aposentar. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

necessários à concessão de benefício previdenciário, pois trabalhou por 

longa data nas lidas rurais sob o regime de economia familiar. Com a inicial 

vieram os documentos de Id. n. 17167610. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, e indeferida a 

liminar. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

consoante consta em id. n. 19929020, afirmando que a parte autora não 

preencheu os requisitos para concessão do beneficio pretendido. Em 

decisão saneadora este designou audiência de instrução. Realizada 

audiência de instrução e julgamento, conforme id. n. 26114053, fora 

colhido o depoimento das testemunhas da autora, sendo que, a parte 

requerida, apesar de devidamente intimada, não compareceu. Uma vez 

apresentadas as alegações finais orais remissivas, foram os autos 

remetidos à conclusão. É o breve relatório. Fundamentação Não havendo 

questões preliminares pendentes de apreciação, cumpre anotar, em 

análise meritória, que o deferimento do benefício pleiteado depende do 

atendimento de todos os requisitos elencados pela Lei. Especificamente 

para o trabalhador rural, na categoria de segurado especial, exige-se a 

comprovação da idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos quando 

mulher e 60 (sessenta) anos quando homem, além da carência e a 

qualidade de segurado especial. Quanto ao primeiro requisito atinente a 

idade superior à mínima, verifica-se que os documentos de id. n. 17172466 

são suficientes para demonstrar o seu fiel atendimento, até mesmo 

porque, é matéria incontroversa nos autos. De outro modo, tem-se que os 

demais requisitos não restaram suficientemente comprovados nos autos, 

eis que, a parte requerente não logrou êxito em comprovar a qualidade de 

segurada especial. Não há nos autos sequer o início de prova material 

razoável a justificar a qualificação da autora como trabalhadora rural, ao 

contrário, consta prova contundente que a autora não se qualifica como 

segurada especial. Trabalhar na roça, como se costuma dizer, não 

significa o mesmo de segurado especial da previdência social: este, além 

do exercício de atividade rural, requer que tal atividade seja exercida sob 

o regime de economia familiar, entendido assim quando o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e que não haja outra 

fonte de rendimento a tornar a atividade rural prescindível financeiramente. 

Com efeito, muito embora a parte autora trabalhe no campo, esta se 

enquadra como contribuinte individual, na forma do art. 11, V, “a”, da Lei 

n.º 8.213/91 e, como tal, deve atentar-se aos requisitos próprios da 

categoria que pertence. A requerida logrou êxito em comprovar que a 

propriedade rural que consta em nome do esposo da requerente é 

superior a quatro módulos fiscais, conforme documentos juntados em id. 

n. 19929032 e 19929033, emitidos pelo Ministério da Fazenda, sendo a 

família da autora proprietária da denominada Fazenda Frizon, cujo 

contribuinte dos respectivos impostos é o esposo da requerente. O art. 

11, VII, “a”, da Lei n.º 8.213/91, dispõe que se enquadra como segurado 

especial rural quem explora atividade em até quatro módulos fiscais, in 

verbis: “(....)VII – como segurado especial: a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária 

em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ” Trabalhar na roça, como se 

costuma dizer, não significa o mesmo de segurado especial da 

previdência social: este, além do exercício de atividade rural, requer que 

tal atividade seja exercida sob o regime de economia familiar, entendido 

assim quando o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e 

que não haja outra fonte de rendimento a tornar a atividade rural 

prescindível financeiramente, fato inocorrente no caso dos autos, em que 

até mesmo veículos de transporte a parte autora manteve em nome de seu 

grupo familiar. Não bastasse o que já foi exposto acerca da fragilidade 

das provas materiais carreadas pelo Requerente, e da prova oral, ainda 

que se force extrair dos depoimentos qualquer condição favorável à 

Requerente, a prova exclusiva através de testemunha não serve para 

comprovar o tempo mínimo exigido para que tivesse direito à 

aposentadoria, como já pacificado pelo E. STJ, em sua Súmula n.º 149: “A 

prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. No mesmo 

sentido, a Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “Não é 

admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade urbana e rural (Lei n. 8.213/91, art. 55, 

parágrafo 3º)”. Portanto, não tendo a Requerente logrado êxito em 

comprovar a sua atividade rurícola durante o período de carência exigido 

na espécie, e havendo prova suficiente que demonstra a inexistência da 

condição de segurado especial, deve o seu pedido ser julgado 

improcedente. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por VERA 

LUCIA DA SILVA FRIZON em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, 

CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em 

face da gratuidade deferida nos autos, resta suspensa a exigibilidade de 

tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, 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 exatos termos do art. 98, §3º, 

do CPC/15. INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000238-67.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVEIRA DE BRITO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000238-67.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: JOELMA SILVEIRA DE BRITO BORGES REQUERIDO: 

ADEMIR APARECIDO BORGES Vistos. À vista de tudo que consta nos 

autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de 

preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento 

do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser 

especificados quais fatos se pretendem comprovar através das provas 

requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em 

caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 
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justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-28.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOTTARDI MENEGHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000454-28.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO GOTTARDI MENEGHETTI REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação 

Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por 

MARIA DO CARMO GOTTARDI MENEGHETTI em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, objetivando o recebimento de benefício previdenciário de 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, 

sustentando, para tanto, o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão. Alega, em síntese, que protocolou junto à requerida processo 

administrativo com pedido de auxílio-doença, sendo o referido pedido 

indeferido. Desse modo, pugna pelo estabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e concessão da aposentadoria por invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos de Id. n.º 24294515, sendo a assistência judiciária 

gratuita deferida em decisão de Id. n.º 24906480, ocasião em que foi 

determinada a imediata realização de pericia médica. Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, afirmando que a parte autora não 

cumpriu as exigências legais para deferimento do pedido da exordial. O 

Laudo Pericial foi juntado em Id. n.º 27845452. A parte autora se 

manifestou em Id. n.º 28960718, ao passo que a requerida, devidamente 

intimada, nada manifestou, consoante certidão de Id. n.º 30723902. É o 

relatório. Fundamentação Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC/15, não havendo a necessidade de dilação probatória: 

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas;(...)” Não havendo questões preliminares pendentes, bem 

como, não constatando irregularidades a serem sanadas, tampouco 

nulidades a serem declaradas, passa-se diretamente ao julgamento 

meritório. Antes de qualquer outra digressão jurídica, importa consignar 

que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença quando for 

impedido de trabalhar por período superior a quinze dias consecutivos em 

decorrência de acidente ou doença, enquanto que a aposentadoria por 

invalidez é estipulada quando o segurado for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, conforme dispõe o art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “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”. Destarte, mister comprovar a 

condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida 

e demonstrada a impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade 

(aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que 

lhe garanta o sustento. Com efeito, primeiramente, no que concerne à 

condição de segurado, tem-se que os documentos juntados pela autora 

em Id. n.º 24295494, somado ao extrato juntado pela requerida em Id. 

25709208, são hábeis em demonstrar a qualidade de segurado do 

requerente, não havendo qualquer contestação da requerida neste ponto, 

pelo fato de ter sido reconhecido pela requerida tal qualidade quando da 

concessão do auxílio-doença por certo lapso temporal (de 16/12/2016 até 

21/06/2019) sendo cessado apenas em razão de supostamente não 

restar constatado a incapacidade para o laboro ou atividade habitual. 

Logo, a prova documental apresentada confirma de forma inequívoca que 

a parte autora é segurada da previdência social. Da mesma forma, 

observa-se que a requerente ficou impossibilitada de desempenhar suas 

funções, tendo em vista que o laudo pericial acostado em id. n. 27845455 

comprova que a autora é acometido por “transtornos de discos lombares, 

dor lombar baixa, dorsalgia e radiculopatia”, isto sem possibilidade de cura. 

Referido laudo pericial sequer fora contestado pela requerida. A 

incapacidade da requerente lhe torna insuscetível de reabilitação para o 

exercício da sua atividade laboral, sendo que, a idade avançada (mulher 

com 53 anos) e o grau de instrução da parte indicam que não haverá 

adequação em outra profissão. Assim, verificado que a autora resta 

incapacitada para o trabalho que exercia, comprovado por laudo pericial a 

debilidade que acomete a autora, esta tem direito ao benefício pleiteado. 

No que se refere a carência, tem-se que “a carência para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições mensais, sendo, 

contudo, dispensada, nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, doença profissional ou do trabalho e de doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 

Previdência Social, a cada três anos”. (KERTZMAN, Ivan. Curso prático de 

direito previdenciário. Bahia: Juspodium, 2010. p. 374). Sendo assim, 

verifica-se que a requerente cumpre com o estabelecido em lei, pois se 

extrai dos documentos dos autos que esta possui mais de doze 

contribuições mensais à previdência social. A invalidez da requerente não 

comporta discussão, estando presentes as condições para a obtenção do 

benefício pretendido. Há nos autos documentos que comprovam a 

existência da incapacidade para o trabalho exercido, não podendo lhe 

exigir adaptação profissional em outro setor de atividade humana. 

Impõe-se, dessa forma, assegurar a parte requerente o direito à 

concessão do benefício pretendido, qual seja a aposentadoria por 

invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA à autora MARIA DO CARMO GOTTARDI MENEGHETTI, 

desde o indeferimento/cessação administrativa, bem como, para 

determinar a conversão do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ desde a data de realização da perícia médica nestes autos, e 

data de início de pagamento na data desta sentença, via de consequência, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil. Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade do benefício e, assim, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA, 

via de consequência, DETERMINO a implementação do beneficio 

IMEDIATAMENTE, após sua comunicação por ofício. O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 
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missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). No que tange às custas 

judiciais, cita o artigo 82, §2º do Código de Processo Civil que “A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou” . 

Nesse sentido, verifica-se que a Autarquia Federal do INSS foi vencida 

neste processo, devendo, portanto pagar as custas processuais. Em 

respeito ao assunto, insta lembrar que a imunidade recíproca disposta no 

artigo 150, VI, “a” c/c art. 150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz 

respeito somente à impostos, não se aplicando às taxas e, portanto, não 

se aplicando ás custas (que possui natureza jurídica de taxa). Logo, 

conforme pacificado na jurisprudência, o INSS somente é isento do 

pagamento das custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando 

prevista a referida isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, 

merece uma peculiar observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a 

despeito de decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário 

atentar e fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 

7.603, em seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo 

sobre suas autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS 

(autarquia federal) pessoa jurídica diversa da União, bem como, 

exigindo-se o artigo 150, §6º da CF/88 lei ordinária específica para tal 

isenção, a isenção disposta na lei estadual supracitada em nada se aplica 

ao INSS. Da mesma forma, o artigo 460 da CNGC-Judicial deste Estado não 

merece aplicação, considerando que a CNGC não se equivale á lei 

ordinária tributária para fins tributários, nada podendo dispor sobre 

isenção tributária, conforme já citado pelo art. 150, §6º da CF/88 c/c art. 

176 do Código Tributário Nacional. Com efeito, CONDENO a parte requerida 

em CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos 

termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas). Por fim, 

imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise superficial, 

considerando a de início do beneficio e a data de início do pagamento na 

data da sentença, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-20.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTES)

FRANCISCO ALVES COSTA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000213-20.2020.8.11.0094. 

REQUERENTES: LUCELIA SOUSA DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES 

COSTA Vistos. Trata-se de pedido de homologação de acordo em 

extinção de união estável, formulado por Lucélia Sousa dos Santos e 

Francisco Alves Costa. Afirmam os autores que conviveram em união 

estável por quase sete anos, e da união não foram gerados filhos, tendo 

adquiridos os bens descritos na exordial, quais sejam, um imóvel de 

675metros quadrados, localizado no Distrito de Americana do Norte, 

pertencente a este município, e um veículo Fiat Siena, ano 2009/2010. 

Aduzem que ambos os bens não foram quitados, sendo que, a requerente 

Lucélia Sousa dos Santos concorda em ficar com o imóvel e assumir as 

prestações remanescentes, já o requerente Francisco Alves Costa ficará 

com o veículo e também assumirá as demais prestações, razão pela qual 

requerem a homologação do presente acordo que cuidou da partilha dos 

bens e extinção da união estável. Com o pedido foram juntados os 

documentos de id. n. 30504481. Os autos vieram-me conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamentação Da análise atenta constata-se que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Em que pese o art. 733 do CPC tenha lecionado que o divórcio 

consensual, a separação consensual ou a extinção consensual da união 

estável podem ser formalizadas por escritura pública, desde que não haja 

filhos menores, tal como no caso em comento, tem=se que o casal pode 

optar pela via judicial para obter tal intento. Isto porque, constitui mera 

faculdade do casal valer-se da via extrajudicial, consoante se verifica da 

redação do artigo alhures mencionado. Logo, havendo nos autos 

concordância quanto ao período em que perdurou a união, além da 

concordância com os termos da partilha, inclusive, a obrigação de assumir 

as prestações remanescentes de cada um dos bens, de rigor a 

homologação. Sendo assim, resta apenas a homologação para que surta 

seus jurídicos efeitos, sendo a transação assinada pelas partes. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes e encartado em 

id. n. 30504894, para que surta os efeitos legais, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Condeno os requerentes 

em custas e despesas processuais que fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, no entanto, em face da gratuidade que nesse momento 

defiro, permaneça suspensa a exigibilidade na forma da lei. Deixo de fixar 

condenação a título de honorários, ante a inexistência de contraditório. 

Transitada em julgado esta sentença, sendo expedida a competente carta 

de sentença, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, 

remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000245-93.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ILGENFRITZ JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 

(ADVOGADO(A))

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Genésio de Souza Pinto (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000245-93.2018.8.11.0094. AUTOR(A): 

JOAO ILGENFRITZ JUNIOR REU: GENÉSIO DE SOUZA PINTO Vistos. À 

vista de tudo que consta nos autos, antes de proceder na forma 

disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 

(Do Saneamento e da Organização do Processo), ambos do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento ou declaração de preclusão temporal. Tais intimações das 

partes será feita via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam 

de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes 

que, para cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo 

Civil, deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar 

através das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena 

de indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde 

já, no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 
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dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

TABAPORÃ, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-19.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000474-19.2019.8.11.0094 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: ANA FRANCISCA BRITO Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. À vista de tudo que consta 

nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do 

Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000592-50.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000592-50.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Certifico que 

decorreu o prazo requerido pela parte autora, assim, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 

30 dias dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito, 

sob pena de devolução da missiva no estado em que se encontra. 

Tapurah/MT, 27 de março de 2020. Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000593-35.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MODESTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000593-35.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

FRANCIELI MODESTI REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. 1000593 -35.2019.8.11.0108. Franciele Modesti 

ajuizou a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face do 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, já qualificados 

nos autos. Em id. 23786664 foi determinada a emenda à inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, não 

houve manifestação da parte autora. Os autos vieram à conclusão. É o 

relatório. Fundamento e decido. O art. 321 do CPC dispõe sobre emenda 

da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único do 

mesmo artigo determina que o juiz indefira a petição inicial caso o autor 

não cumpra a diligência. Logo, o mandamento é claro e não deixa dúvidas. 

Caso o autor não cumpra com a determinação e regularize a petição essa 

será indeferida. Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a 

determinação de adequar a petição inicial, deixando, conforme se extrai 

dos autos, apesar de intimada, decorrer o prazo respectivo sem nada 

apresentar ou requerer. Diante da exigência legal e tendo em vista que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada para corrigir a falha, 

permaneceu inerte, deve a exordial ser indeferida, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Sendo assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, após o trânsito em julgado, arquivando-se ao final. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões e 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação. Tudo 

cumprido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000931-09.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000931-09.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO E 

DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a contestação. 

Tapurah/MT, 30 de março de 2020. Rogério Soares de Barros Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001201-33.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SIQUEIRA LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001201-33.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois 

reais), em favor do Oficial de Justiça José Miguel da Paixão, por meio da 

Guia emitida no endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, em conformidade com o requerimento ID 30020272. Tapurah/MT, 30 

de março de 2020. Alessandra Neves de Sousa Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-85.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FACCHINI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO OAB - SP218164-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALPAO DA MADEIRA MANEJO E REFLORESTAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001204-85.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando-se o endereço correto 

para cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço , link do 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato 

deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra. 

Tapurah/MT, 30 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Alessandra 

Neves de Sousa Alessandra Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-03.2019.8.11.0108

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:

FELIX DAMIAO VIZZOTTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001203-03.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO que 

não consta nos autos informação, quanto a pagamento, nomeação de 

bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, para 

que no prazo de 15 dias informe se o executado citado efetuou o 

pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, 

promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando deverá recolher a 

diligência do Oficial de Justiça por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada ou requerer o que entender de direito. Tapurah/MT, 30 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) Alessandra Neves de Sousa Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000944-08.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYF ROBERTO TIRLONI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000944-08.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação, quanto 

a certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 29584966). Tapurah-MT, 

30/03/2020 Rogério Soares de Barros Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-20.2019.8.11.0108

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:

PAULO CESAR GALVAN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000594-20.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por certidão CERTIFICO que não consta nos autos 

informação, quanto ao pagamento, nomeação de bens a penhora, bem 

como certifico que decorreu o prazo para oferecimento de embargos à 

execução, razão pela qual impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente, por meio de seu procurador, para que no prazo de 15 dias 

informe se os executados citados efetuaram o pagamento ou não. Na 

hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, promovo a intimação da 

parte exequente, para requerer o que entender de direito, ou indicar bens 

passíveis de penhora, quando deverá recolher a diligência do Oficial de 

Justiça por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas processuais de envio de carta precatória 

se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada. 

Tapurah, 30/03/2020 Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000803-86.2019.8.11.0108

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:

MARCOS REINALDO TIRLONI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000803-86.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por certidão Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem 

como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e impulsiono os 
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autos para intimar o autor, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça (ID 29239807), no prazo 

de 15 dias e requere o que entender de direito. Tapurah, 30 de março de 

2020. Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000341-32.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000341-32.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 30 dias, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, sob pena de 

devolução a origem no estado em que se encontra. Tapurah-MT, 

30/03/2020 JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000354-31.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR LOPES PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000354-31.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 30 dias, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, sob pena de 

devolução a origem no estado em que se encontra. Tapurah-MT, 

30/03/2020 JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000358-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI GUILHERME ARTMANN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000358-68.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando-se o endereço correto 

para cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço , link do 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato 

deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra. 

Tapurah/MT, 30 de março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000351-76.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO GALVAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000351-76.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ALVARO GALVAN 

VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de ALVARO 

GALVAN. Como se depreende do petitório carreado ao ID n.º 20401187 – 

pp. 01/07, as partes transigiram amigavelmente, motivo pelo qual se pleiteia 

a homologação do acordo e suspensão do feito durante o período 

concedido para seu cumprimento. É a síntese necessária. Decido. Não 

sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, o que faço com fundamento no artigo 487, III, 

alínea “b” do CPC. Nos termos do artigo 922, do CPC, declaro SUSPENSO 

os autos, durante o prazo concedido pelo exequente para que o 

executado cumpra voluntariamente a obrigação assumida entre as partes. 

EXPEÇA-SE o respectivo Termo de Penhora, conforme acordado (Cláusula 

Oitava do ID n.º 20401187 – p. 04), nomeando os proprietários como 

depositários. EXPEÇA-SE ofício para retirada de restrições em nome do 

executado, aos órgãos de proteção ao crédito. As partes renunciaram ao 

prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e as determinações 

acima, arquivem-se provisoriamente os autos. Custas processuais e 

honorários advocatícios conforme acordado. P. R. I. C. Lucas do Rio 

Verde p/ Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000359-53.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE OLIVEIRA GUERRA (REQUERENTE)

TAINARA RANIE GUERRA DE MELO (REQUERENTE)

IOLANDA DE OLIVEIRA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TERCEIROS INTERESSADOS - EDITAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH VARA ÚNICA DE TAPURAH AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, 

TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

CESAR SINGULANI FRANCA PROCESSO n. 1000359-53.2019.8.11.0108 

Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita, 

Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: FABIANO DE 

OLIVEIRA GUERRA Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO, QD 39, LOTE 11, 

MARIO RAITER, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: TAINARA RANIE 

GUERRA DE MELO Endereço: RUA ESTANISLAU MAIKUT, 810, S. 

CRISTÓVÃO, PROJETO LAR LEGAL, TAPURAH - MT - CEP: 78578-000 

Nome: IOLANDA DE OLIVEIRA GUERRA Endereço: RUA ESTANISLAU 

MAIKUT, 810, S. CRISTÓVÃO, PROJETO LAR LEGAL, TAPURAH - MT - 

CEP: 78578-000 POLO PASSIVO: Nome: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

Endereço: AV, S/N, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78578-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: TAINARA RANIÊ GUERRA DE MELO, brasileira, 

solteira, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 2914272-5 

SSP-MT, e do CPF 070.277.361-10, residente e domiciliada na Rua 

Estanislau Maikut, 810, Projeto Lar Legal, São Cristóvão, na cidade de 

Tapurah – MT, FABIANO DE OLIVEIRA GUERRA, brasileiro, casado, pintor, 
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portador do RG nº 1290050-8 e CPF nº 886.515.681-34, residente e 

domiciliado na Rua 12 de Outubro, S/N, Bairro Mario Haiter na cidade de 

Sorriso – MT ; e IOLANDA DE OLIVEIRA GUERRA DE MELO, brasileira, 

casada, professora, portadora do RG nº 12478601 e CPF nº 

899.787.061-00, residente e domiciliada na residente e domiciliada na Rua 

Estanislau Maikut, 810, Projeto Lar Legal, São Cristóvão, na cidade de 

Tapurah – MT, vêm à presença de Vossa Excelência, por seu 

representante constituído, nos termos do art. 615 do CPC, propor AÇÃO 

DE ABERTURA DE INVENTÁRIO Dos bens deixados por ocasião do óbito 

de LUIZ FRANCISCO GUERRA, falecido no dia 07 de Fevereiro de 2016, 

portador do CPF n. 181.183.301-25, Título de Eleitor 025600811880 – 21ª 

zona eleitoral (Tapurah), falecido na na cidade de Sorriso – MT (no 

Hospital Regional), conforme certidão de óbito anexa. DOS FATOS A 

Primeira Requerente é neta do de cujus, conforme se comprova da 

documentação anexa, e o Segundo e Terceiro Requerentes são filhos e 

herdeiros do “de cujus”. Na época do falecimento o “de cujus” era 

divorciado e não convivia maritalmente. Não deixou testamento, deixando 

um único bem imóvel, relacionado adiante. DOS HERDEIROS O de cujus 

deixou os seguintes herdeiros: 1- FABIANO DE OLIVEIRA GUERRA, 

brasileiro, casado, pintor, portador do RG nº 1290050-8 e CPF nº 

886.515.861-34, residente e domiciliado na Rua 12 de Outubro, S/N, Bairro 

Mario Haiter na cidade de Sorriso – MT (tio da requerente). 2- IOLANDA DE 

OLIVEIRA GUERRA DE MELO, brasileira, casada, professora, portadora do 

RG nº 12478601 e CPF nº 899.787.061-00, residente e domiciliada na Rua 

das Violetas, nº 1906, Bairro Joelma, na cidade de Tapurah – MT (mãe da 

requerente). NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE Nos termos do art 615 e 

617 do CPC/15, requer a nomeação de TAINARA RANIÊ GUERRA DE MELO 

como Inventariante. DOS BENS O “de cujus” deixou unicamente o seguinte 

bem imóvel: Residência situada na Rua Estanislau Maikut, lote 07, quadra 

45-A1 nº810 nesta cidade, estando este quitado e liquidado como 

comprova o termo de quitação em anexo. Consta que não deixou 

testamento conforme faz prova a certidão em anexo. DO DIREITO A 

Primeira Requerente é neta do falecido e uma vez que era um desejo do de 

cujus que o imóvel ficasse na posse de sua neta que cuidou de seu avô 

até o fim de sua vida, está apta a exercer a função de inventariante, tendo 

em vista que os herdeiros necessários ora devidamente representados 

judicialmente também concordam também com tal mister. O art. 615 do 

NCPC, por sua vez, estabelece que: “art. 615. O requerimento de 

inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na 

administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611”. Tendo em 

vista que a requerente é parte legítima para requerer a abertura do 

inventário, o que nos valemos do artigo 616 do Código de Processo Civil 

requer a instauração. DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES O de cujus não 

deixou dívida e obrigações, estando inclusive o imóvel devidamente 

quitado, conforme termo anexo. DA PARTILHA De todo patrimônio, requer 

seja deferida a partilha da seguinte forma: - O único bem imóvel deixado 

pelo de cujus constituído de uma residência situada na Rua Estanislau 

Maikut, Lote 07, Quadra 45-A1, Número 810, nesta cidade e Comarca de 

Tapurah, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), será 

destinado 100% à Requerente TAINARA RANIÊ GUERRA DE MELO. DOS 

PEDIDOS Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 1. A 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil; 2. Seja nomeada a requerente TAINARA RANIÊ 

GUERRA DE MELO para o encargo de Inventariante , mediante devido 

compromisso, uma vez que é neta do de cujus, nos termos dos arts. 615 e 

617 do CPC/15, e já se encontra na administração dos bens, podendo ter 

acesso imediato às contas do falecido; 3. O recebimento desta petição 

como primeiras declarações da requerente, ou a concessão de prazo de 

20 dias para apresentação das primeiras declarações, consoante reza o 

artigo 620 do Código de Processo Civil; 4. Seja deferido provar o alegado, 

por todos os meios de provas em direito admissível; 5. A ao final, seja 

deferido o presente pedido para que, após regular processamento do 

feito, seja expedido o competente formal de partilha nos termos aqui 

apresentados. Termos em que, atribuindo o valor da causa o valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco reais). Nesses termos, Pede deferimento. 

Tapurah, 15 de abril de 2019. ASSINATURA ELETRÔNICA AMANDA DE 

SOUZA CAMPOS BELO OAB/MT 12.584 DECISÃO: Vistos.DEFIRO por ora, 

as benesses da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Tendo em vista os pressupostos 

de admissibilidade, RECEBO a inicial de inventário proposta por TAINARA 

RANIÊ GUERRA DE MELO, FABIANO DE OLIVEIRA GUERRA e IOLANDA DE 

OLIVEIRA GUERRA em face dos bens deixados por LUIZ FRANCISCO 

GUERRA. Com relação à nomeação dos herdeiros, consigno deve-se 

respeitar a ordem estabelecida pelo artigo 617, do CPC. Compulsando os 

autos, verifico que o de cujus não deixou cônjuge ou companheiro, 

superando-se o inciso I, no entanto, quem está na posse dos bens é a 

herdeira IOLANDA DE OLIVEIRA GUERRA (Doc. Id. nº 19495131), 

encaixando-se, portanto, na hipótese do inciso II do dispositivo, motivo 

pelo qual deve ela ser nomeada como inventariante. Desta feita, NOMEIO a 

senhora IOLANDA DE OLIVEIRA GUERRA, como inventariante, com fulcro 

no artigo 617, II, do CPC, a qual deverá ser intimada para prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes. Nesta oportunidade, a parte requerente deverá trazer 

aos autos as certidões negativas de débito municipal, estadual e federal 

em nome da inventariada. CITEM-SE, após, os interessados não 

representados, bem como a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 626), 

manifestando-se sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar 

prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

últimas declarações, MANIFESTEM-SE, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 637). 

Se concordes ao cálculo, MANIFESTEM-SE, em 5 (cinco) dias (CPC, art. 

638). INTIME-SE. CUMPRA-SE. Tapurah/MT, 03 de junho de 2019. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz 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, JUCILEINE KREUTZ DE LIMA, digitei. Tapurah, 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Jucileine Kreutz de Lima 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-73.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

Impulsiono os autos para a intimação da Parte Ré, por intermédio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no feito 

com relação ao Trânsito em Julgado de sentença (ID nº 30813511), sob 

pena de sua extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-37.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CZARNOBAY (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 1000039-37.2018.8.11.0108 

REQUERENTE: SONIA MARIA CZARNOBAY REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Recurso Inominado de ID 

nº 24461059 foi protocolado no prazo legal, de modo que realizo o 

impulsionamento para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, a parte 

Ré apresente Contrarrazões ao referido Recurso. Tapurah, 30 de março 

de 2020 GABRIEL ROSA DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Sede do Juízo e 

Informações: Avenida Rio de Janeiro, 223, Bairro: Centro, Cidade: 

Tapurah-MT Cep:78.573-000 - Fone: (66) 3547-2186.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-54.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BIASI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

KEZIA DA LUZ SOARES OAB - MT20317/O (ADVOGADO(A))

ADILSON BIASI OAB - 897.334.879-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000316-54.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:LUCIO BIASI e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEZIA DA LUZ SOARES, ANA 

RITA DA SILVA MARAFON POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 . 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: 1000327-83.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000327-83.2020.8.11.0085. 

EXEQUENTE: HELIO PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 910 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000750-77.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY FISCHER HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON GONÇALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000750-77.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: LEONY FISCHER HUBNER REQUERIDO: JAILTON 

GONÇALVES DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de divórcio movida por 

LEONY FISCHER HUBNER, em face de JAILTON GONÇALVES DA SILVA, 

ambos já qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, as partes 

informaram o interesse em se divorciar (Id. 27485000). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que as 

partes, inicialmente, informam serem casados no regime da comunhão 

parcial de bens desde 12/05/902, conforme certidão juntada nos autos. 

Contudo, encontram-se separados de fato e, não mais havendo 

possibilidade de vida em comum, requerem a decretação do divórcio. De 

início, cumpre registrar que, com o advento da EC nº 66/2010, a qual 

extirpou do ordenamento jurídico o prazo mínimo para o divórcio, que era 

exigido no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, na sua redação anterior, bem 

como diante da livre e espontânea intenção de se divorciarem-se, verifico 

que não há óbice para que se homologue o divórcio entre as partes. Por 

oportuno, vale registrar a jurisprudência do insigne Tribunal de Justiça 

deste Estado: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - ADVENTO DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE 

LAPSO TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL - 

DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA 

CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova 

redação ao §6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a 

exigência de prévia separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou 

da comprovação da separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão 

pela qual, havendo pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do 

casal. Mesmo que a ação tenha sido proposta antes do início da vigência 

do citado diploma constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em 

que a norma constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os 

processos em curso devem se adaptar à novel realidade constitucional. 

(APELAÇÃO Nº 114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011) (grifei e negritei). 

Nesse sentido, trilha a doutrina do brilhante doutrinador RODRIGO DA 

CUNHA PEREIRA: “Portanto, o novo texto constitucional suprimiu a prévia 

separação como requisito para o divórcio, bem como eliminou qualquer 

prazo para se propor o divórcio, seja judicial ou administrativo (Lei nº 

11.441/07). Tendo suprimido tais prazos e o requisito da prévia separação 

para o divórcio, a Constituição joga por terra aquilo que a melhor doutrina e 

a mais consistente jurisprudência já vinham reafirmando há muitos anos, a 

discussão da culpa pelo fim do casamento, aliás, um grande sinal de 

atraso do ordenamento jurídico brasileiro”. (http://www.ibdfam.org.br/? 

artigos&artigo=647) A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, LEONY FISCHER HUBNER. Posto isto, atendidas as formalidades 

legais e preservados os interesses dos menores envolvidos, HOMOLOGO 

o acordo constante na inicial e DECRETO o divórcio de LEONY FISCHER 

HUBNER e JAILTON GONÇALVES DA SILVA. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Cartório 

de Registro Civil competente para averbação do divórcio, juntamente com 
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cópia desta sentença. Custas pro rata, ficando suspensa a exigibilidade, 

ante a gratuidade da justiça deferida nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios de acordo com a proporcionalidade do trabalho prestado, no 

montante de 03 (três) URH. Expeça-se certidão de crédito em favor da 

causídica nomeada nos autos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000661-54.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000661-54.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de “Execução de Título Judicial” movida 

por ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA contra o Estado de Mato Grosso 

buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Devidamente citada, a 

parte executada concordou com o cálculo apresentado pela parte autora. 

Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a 

parte executada não impugnou os valores apresentados pela parte autora, 

HOMOLOGO-OS, totalizando a importância de R$ 7.040,40 (sete mil 

quarenta reais e quarenta centavos). DETERMINO que a Secretaria da 

Vara cumpra o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Após, voltem-me 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, 

data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000161-85.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000161-85.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: CLAUDEMIR PIRES DA SILVA REQUERIDO: DS CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Cuida-se de 

“ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de 

urgência”, ajuizada por CLAUDEMIR PIRES DA SILVA em face de DS CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, ambos qualificados 

nos autos. Em audiência de conciliação, a parte entabularam acordo, 

consoante Id 21463501. O requerido informou o pagamento do acordo ao 

Id. 22368652 e 23725207. A parte requerente informou o cumprimento 

integral da obrigação, pugnando pela extinção do feito 25374573. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

extrajudicial entre as partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido. Sendo assim, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Posto 

isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de Id 21463501, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença. Por consequência, ante o cumprimento integral 

da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas pro rata, ficando suspensa a exigibilidade da parte 

requerente, eis que beneficiária da gratuidade da justiça. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000161-85.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000161-85.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: CLAUDEMIR PIRES DA SILVA REQUERIDO: DS CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Cuida-se de 

“ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de 

urgência”, ajuizada por CLAUDEMIR PIRES DA SILVA em face de DS CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, ambos qualificados 

nos autos. Em audiência de conciliação, a parte entabularam acordo, 

consoante Id 21463501. O requerido informou o pagamento do acordo ao 

Id. 22368652 e 23725207. A parte requerente informou o cumprimento 

integral da obrigação, pugnando pela extinção do feito 25374573. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

extrajudicial entre as partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido. Sendo assim, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Posto 

isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de Id 21463501, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença. Por consequência, ante o cumprimento integral 

da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas pro rata, ficando suspensa a exigibilidade da parte 

requerente, eis que beneficiária da gratuidade da justiça. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-76.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000321-76.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: LUCILDA COELHO DA SILVA REQUERIDO: JOSE ANANIAS 

PERAL RAMOS Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

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

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

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

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

codex, RECEBO a petição inicial. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o 

estado de filiação, porém em razão da não comprovação da renda do 

alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da 

citação, a ser depositado em conta indicada pela genitora, sendo que 

poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a 

realidade do binômio possibilidade/necessidade. No tocante ao pleito de 

guarda, realize-se estudo psicossocial na residência da parte requerente. 

No mais, considerando que o(a) Conciliador(a) Judicial pode e deve 

auxiliar o magistrado na pauta de oralidade referente ao Serviço 

Conciliatório Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), DETERMINO 

que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta da 
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Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334), valendo como termo inicial do prazo 

para a contestação a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

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

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Intime-se o Ministério Público. Por fim, conclusos para 

deliberação. Às providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Denazetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000261-06.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

VANESSA DA SILVA OAB - 062.107.631-70 (REPRESENTANTE)

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000261-06.2020.8.11.0085. 

REPRESENTANTE: VANESSA DA SILVA EXECUTADO: GILBERTO CARLOS 

DA SILVA Vistos. Determinada a emenda da inicial (Id. 30157663), a fim de 

que o autor adequasse o seu pedido ao correto rito processual, este 

requereu o cancelamento da distribuição do feito. Assim, promova-se o 

arquivamento dos autos. Às providências. TERRA NOVA DO NORTE, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000220-39.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

THALINE GROSS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROMBALDI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000220-39.2020.8.11.0085. 

AUTOR: THALINE GROSS PEREIRA REU: MARCIO ROMBALDI Vistos. 

Cuida-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial acerca do 

reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com fixação da 

guarda, alimentos, despesas extraordinárias, regulamentação do direito de 

visitas e partilha de bens, formulado por MARCIO ROMBALDI e THALINE 

GROSS PEREIRA, devidamente qualificados nos autos. O acordo 

entabulado encontra-se juntado ao Id. 28986632. Instado a manifestar-se, 

o representante ministerial pugnou pela homologação do acordo realizado 

entre as partes (Id. 29469026). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram com o 

reconhecimento e dissolução da união estável e partilha de bens, bem 

como com relação à pensão alimentícia, despesas extraordinárias, guarda 

e direito de visitas em favor dos filhos menores. Assim, tendo as partes se 

manifestado de forma livre e consciente quanto ao disposto no acordo, 

sendo elas maiores e capazes, assim como o direito discutido ser passível 

de transação e estando os interesses dos menores suficientemente 

preservados, não há óbice quanto a sua homologação. Posto isto, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo de Id. 28986632, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Custas pro rata, 

ficando suspensa sua exigibilidade, eis que defiro a gratuidade da justiça. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Às providências. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000660-69.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000660-69.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de “Execução de Título Judicial” movida 

por ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA contra o Estado de Mato Grosso 

buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Devidamente citada, a 

parte executada não impugnou o cálculo apresentado pela parte autora. 

Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a 

parte executada não impugnou os valores apresentados pela parte autora, 

HOMOLOGO-OS, totalizando a importância de R$ 8.965,07 (oito mil 

novecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos). DETERMINO que a 

Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe 

sobre o processamento e pagamento de requisição de pequeno valor – 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Após, 

voltem-me conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1000020-66.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000020-66.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA NERY REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal com 

pedido de liminar intentada por SEBASTIÃO FERREIRA NERY em desfavor 

de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta o requerente, em síntese, 

ter adquirido há alguns anos dois veículos populares, sendo um Chevrolet 

Opala, ano de fabricação 1978, placas BJC 1283, e um Ford Escort, ano 

1989, placa HQM 2121, os quais foram vendidos há mais de duas 

décadas, estando os automóveis, inclusive, fora de circulação. Alega que, 

em atenção ao que prevê o art. 7º, IX, da Lei Estadual nº 7.301/2000, os 

referidos veículos são isentos do recolhimento do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA), uma vez que o Opala foi 

fabricado há 41 anos e o Escort há mais de 30 anos. Todavia, aduz ter 

constatado a existência das seguintes certidões de dívida ativa: CDA nº 

2018909975; CDA nº 2018368527; CDA nº 2017197982 e CDA 

201742267. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos jurídicos 

das respectivas CDAs. A exordial foi recebida ao Id. 18267297, sendo 

indeferido o pedido de tutela de urgência, bem como determinada a citação 

da parte requerida. Contestação e documentos ao Id. 19040350, aduzindo 

o requerido a legalidade dos atos fiscais procedidos pela SEFAZ, eis que 

a isenção dos veículos com mais de 18 anos deverá observar a Lei 
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10.525/2017, após os fatos geradores de 2017. Intimadas para 

manifestarem sobre a produção de provas, a parte requerida pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, juntado as CDAs no ID. 21079346, ao passo 

que o requerente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Prescinde o feito de dilação probatória 

comportando seu julgamento antecipado, conforme disposto n art. 355, I 

do Código de Processo Civil. A questão de fundo cinge-se, a saber, se os 

veículos Chevrolet Opala, ano de fabricação 1978, placas BJC 1283, e 

Ford Escort, ano 1989, placa HQM 2121, são isentos do recolhimento do 

imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), a teor do 

que prevê o art. 7º, IX da Lei Estadual nº 7.301/2000 para, assim, declarar 

a nulidade do crédito tributário referente ao IPVA dos citados veículos, os 

quais, segundo o autor, encontram-se fora de circulação. Sustenta o autor 

ter vendido os referidos veículos há mais de vinte anos e, por essa razão, 

seria sujeito passivo ilegítimo. Todavia, o requerente não trouxe aos autos 

qualquer evidência probatória dessa circunstância, desincumbindo-se de 

provar o fato constitutivo do seu direito na ação (art. 373, I do CPC). Além 

disso, no que concerne a isenção do imposto sobre propriedade de 

veículos automotores, dispõe a Lei Estadual nº 7.301/2010, com as 

alterações dadas pela lei 10.525/2017 que: Art. 7º É isenta do imposto a 

propriedade de veículo nos seguintes casos: (...) IX - veículo com mais de 

18 (dezoito) anos de fabricação. (Acrescentado pela Lei 10.525/17) 

Outrossim, pela interpretação do artigo 2º da Lei Estadual nº 10.525/2017, 

a isenção do imposto a propriedade de veículos com mais de 18 (dezoito) 

anos de fabricação, somente entrou em vigor após a publicação da 

referida lei, a qual se deu em 28/03/2017. No caso em apreço, o 

requerente está sendo cobrado por débitos de IPVA inscritos em dívida 

ativa referentes aos anos de 2013 a 2017, ao passo que os débitos dos 

anos de 2018 e 2019 foram beneficiados pela isenção do art. 7º, IX da Lei 

Estadual 7.301/2010. Diante disso, observa-se que razão não assiste ao 

requerente, pois os veículos Chevrolet Opala, ano de fabricação 1978, 

placas BJC 1283, e Ford Escort, ano 1989, placa HQM 2121, apenas são 

isentos do imposto a propriedade de veículo a partir de 28/03/2017 e, no 

caso, o fato gerador das certidões de dívida ativa: CDA nº 2018909975; 

CDA nº 2018368527; CDA nº 2017197982 e CDA 201742267, são 

anteriores a data de 28/03/2017. Portanto, deixando o autor de comprovar 

que os veículos não estão mais sob sua propriedade, assim como pelo 

fato de os débitos inscritos em dívida ativa não serem beneficiados pela 

isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, e, por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a 

exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000598-29.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA(S), para comparecer na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

designada nos presentes autos para o dia 21/10/2019 com início às 17:30 

horas, consignando ainda, que a INTIMAÇÃO da parte AUTORA será 

realizada na pessoa do seu(s) advogado(s) (Art. 334, § 3º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000598-29.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que a contestação ID 25971414 foi 

apresentada tempestivamente pelo requerido uma vez que seu prazo 

começou na data da audiência de conciliação. Certifico ainda que a parte 

autora, devidamente intimada em audiência, cf. ID. 25260884, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar sua impugnação. Certifico 

finalmente que tendo em vista a juntada de petição e documentos ID. 

26181442, pelo requerido, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora acerca dos mesmos, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. TERRA NOVA DO NORTE, 30 

de março de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-68.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA MOTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 25/04/2019 

às 13h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-81.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o necessário para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão 

ID 22546970.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-12.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 
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que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 26/09/2019 

às 17h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-12.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o necessário para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão 

ID 25162413.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-90.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE POLIO NERIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

04.06.2020 às 13h00min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95).

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000607-15.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DA SILVA CARRICO (REU)

ANA CLARA BARCELLOS CARRICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000607-15.2019.8.11.0077. AUTOR(A): GENEBALDO FERREIRA DE 

QUEIROZ REU: ANA CLARA BARCELLOS CARRICO, ALEXANDRO DA 

SILVA CARRICO Vistos, etc. Considerando a petição do ID 30368239 e a 

suspensão das audiências pela Portaria-Conjunta 249/2020, determino a 

intimação da parte ré, via DJE, para apresentar contestação no prazo de 

15 dias. Após, vista à parte autora. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 30 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000004-05.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000004-05.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos 

termos da Lei 12.153/09: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, 

para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) 

parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública serão instalados no prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta 

Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das 

atuais Varas da Fazenda Pública. Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão 

limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à 

necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. 

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23. Não 

bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou recentemente o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, em que 

se determinou “a remessa das ações que não ultrapassem 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 11.153/2009”. Na espécie, 

verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não ultrapassa 60 

(sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a edição da Lei 

12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Desse modo, 

por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício e determino 

a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Se os autos forem eletrônicos (PJe), redistribua-se. Se 

forem autos físicos, o Cartório Distribuidor deverá digitalizar integralmente 

o feito e fazer a distribuição no PJe, com as anotações de estilo. Após, 

arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição. Intimem-se. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-20.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000003-20.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos 

termos da Lei 12.153/09: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, 

para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) 

parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública serão instalados no prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta 

Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das 

atuais Varas da Fazenda Pública. Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão 

limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à 

necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. 

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23. Não 

bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou recentemente o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, em que 

se determinou “a remessa das ações que não ultrapassem 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 11.153/2009”. Na espécie, 

verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não ultrapassa 60 

(sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a edição da Lei 

12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Desse modo, 

por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício e determino 

a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Se os autos forem eletrônicos (PJe), redistribua-se. Se 

forem autos físicos, o Cartório Distribuidor deverá digitalizar integralmente 

o feito e fazer a distribuição no PJe, com as anotações de estilo. Após, 

arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição. Intimem-se. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-87.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000005-87.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos 

termos da Lei 12.153/09: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, 

para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) 

parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública serão instalados no prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta 

Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das 

atuais Varas da Fazenda Pública. Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão 

limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à 

necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. 

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23. Não 

bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou recentemente o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, em que 

se determinou “a remessa das ações que não ultrapassem 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 11.153/2009”. Na espécie, 

verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não ultrapassa 60 

(sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a edição da Lei 

12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Desse modo, 

por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício e determino 

a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Se os autos forem eletrônicos (PJe), redistribua-se. Se 

forem autos físicos, o Cartório Distribuidor deverá digitalizar integralmente 

o feito e fazer a distribuição no PJe, com as anotações de estilo. Após, 

arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição. Intimem-se. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000002-35.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000002-35.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos 

termos da Lei 12.153/09: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, 

para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) 
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parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública serão instalados no prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta 

Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das 

atuais Varas da Fazenda Pública. Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão 

limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à 

necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. 

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23. Não 

bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou recentemente o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, em que 

se determinou “a remessa das ações que não ultrapassem 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 11.153/2009”. Na espécie, 

verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não ultrapassa 60 

(sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a edição da Lei 

12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Desse modo, 

por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício e determino 

a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Se os autos forem eletrônicos (PJe), redistribua-se. Se 

forem autos físicos, o Cartório Distribuidor deverá digitalizar integralmente 

o feito e fazer a distribuição no PJe, com as anotações de estilo. Após, 

arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição. Intimem-se. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000986-53.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000986-53.2019.8.11.0077. AUTOR(A): JOAO BATISTA DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Nomeio como 

perita, independentemente de compromisso, a Dra. Weslainy Ponce Silva, 

CRM-MT 10.918, endereço: Rua José Martins Monteiro, 1943B, Boa Vista, 

Pon tes  e  Lace rda /MT ,  CEP n .  7 8 2 5 0 - 0 0 0 ,  e - m a i l 

weslainy_ponce01@hotmail.com, telefone (65) 99692-4341, para 

responder aos quesitos, devendo ser intimada desta nomeação. Intime-se 

o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao Cartório da 

Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta comarca, devendo 

as partes ser intimadas para a realização do exame. Deverão ser 

marcadas no máximo 20 (vinte) perícias diárias, conforme art. 28, §3º da 

Resolução nº 305/2014. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico. 

Conforme Tabela II da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal e, com base nos §§1º e 3º do artigo 28 da mesma Resolução, 

entendo que o valor mínimo deve ser majorado em dobro, haja vista a 

complexidade do exame e o local de sua realização, tendo em vista a 

grande distância geográfica entre a Comarca e os grandes centros 

urbanos, e a ausência de profissional médico inscrito na AJG nesta 

Comarca. Sendo assim, fixo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

devendo o pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, 

bem como ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao 

pagamento junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão. Após a juntada do laudo pericial, venham os autos conclusos 

para decisão. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-35.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BOTELHO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR MEDEIROS MAXIMINO OAB - GO20124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTEC VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000541-35.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ADEMIR BOTELHO DE ANDRADE 

REU: ROTEC VEICULOS LTDA Vistos, etc. A parte autora requereu os 

benefícios da gratuidade da justiça, o que foi indeferido, e, intimada a parte 

autora para que realizasse o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, decorreu o prazo de 15 (quinze) dias sem a comprovação da 

quitação, não restando alternativa a esse juízo senão determinar o 

cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 

com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que não foi perfectibilizada a relação 

processual, consoante entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE 

PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NAS 

RAZÕES RECURSAIS – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA 

COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – EFEITO DO BENEFÍCIO – 

EX NUNC – DECISÃO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO 

PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DESCABIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Para a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica 

demonstrar não ter condições de suportar os encargos do 

processo.Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos 

se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da 

concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido.O 

requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita 

formulado e deferido na seara recursal, possui efeito ex nunc, não 

atingindo atos pretéritos.Se o pedido de desistência da demanda é 

postulado antes da citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para 

efetuar o pagamento das despesas iniciais, a DISTRIBUIÇÃO da ação deve 

ser CANCELADA, sendo descabida a condenação ao pagamento das 

CUSTAS. (TJMT - N.U 1006806-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

08/07/2019) P.R.I.C. Arquive-se imediatamente, com baixa na distribuição. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000821-06.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000821-06.2019.8.11.0077. AUTOR(A): NELCI PEREIRA DOS SANTOS 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. NELCI PEREIRA DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de BANCO BMG S/A, objetivando declarar a inexigibilidade do 

débito, a repetição do indébito no valor de R$ 1.144,80 e a condenação do 

réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 

15.000,00. Alega que a ré vem descontando mensalmente o valor de R$ 

47,10 em sua aposentadoria, e que em contato com a ré descobriu se 

tratar de cartão de crédito consignado; mas que nunca efetuou a 

contratação. Com a inicial vieram diversos documentos. O pedido de tutela 

de urgência foi indeferido. O réu apresentou contestação aduzindo que 

houve contratação do cartão de crédito e sua efetiva utilização, pediu a 

improcedência do pedido inicial ou, sucessivamente, a devolução na forma 

simples. Juntou documentos. A parte autora impugnou a contestação. É o 

relatório. DECIDO. Inexistindo questões preliminares, passo à análise do 

mérito, de acordo com as provas produzidas nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que restou irrelevante apurar se houve ou 

não a contratação do cartão de crédito consignado ou se a assinatura no 

contrato é ou não é da parte autora. Isso porque, independentemente da 

lisura da contratação, a parte ré não logrou êxito em comprovar a 

existência de qualquer débito decorrente da utilização do cartão, 

porquanto as faturas juntadas pela própria ré estão todas com saldo 

zerado. Desse modo, deve ser julgado procedente o pedido declaratório 

de inexigibilidade do débito e condenada a parte ré a devolver o valor 

cobrado indevidamente, de forma simples, porquanto não demonstrada a 

má-fé do fornecedor. No que concerne ao pedido de indenização por dano 

moral, verifico que os sucessivos descontos mensais na folha de 

pagamento da parte autora, de forma indevida, lhe retiraram parcela de 

seu sustento, o que gera sim dano moral indenizável. Logo, comprovado o 

dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se a 

condenação ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), que entendo ser suficiente frente o valor dos 

descontos e a capacidade econômica das partes. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar a cessação dos descontos referentes ao cartão nº 

5259.1060.6475.6224 contrato 14558646, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: a) declarar 

a inexigibilidade do débito referente ao cartão nº 5259.1060.6475.6224 

contrato 14558646; b) determinar a restituição, de forma simples, dos 

valores descontados em folha de pagamento referentes ao cartão acima 

mencionado, conforme se apurar em liquidação de sentença, mediante a 

juntada dos contracheques passados, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data de 

cada desconto; c) condenar o réu a pagar à autora indenização por dano 

moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a contar desta data e com juros moratórios de 1% ao mês a 

contar da data do primeiro desconto. Tendo em vista a sucumbência 

mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento da integralidade 

das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. P.R.I. Transitada em julgado, e passados 10 dias sem 

manifestação, ao arquivo, com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 28 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000311-15.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

E.J. MARTINI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO SANDRI OAB - MT0011912S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000311-15.2019.8.11.0102. AUTOR(A): E.J. 

MARTINI - EPP RÉU: MUNICIPIO DE VERA VISTOS. INTIME-SE a parte 

contrária para apresentar resposta à defesa interposta, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000080-85.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO PORTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - CEP: 

78880-000 MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM PROCESSO n. 

1000080-85.2019.8.11.0102 Valor da causa: R$ 547.952,34 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: TECNO PORTAS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA-BRASIL, 300, BARRACAO 3 PROLONGAMENTO, 

SETOR INDUSTRIAL, VERA - MT - CEP: 78880-000 FINALIDADE: 1. 

PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO, observando-se eventual 

indicação de bem(ns) feita pela parte credora e deferida pelo Juízo ou, na 

falta dessa e respectivo deferimento, a gradação legal (art. 523,§1º, c/c o 

art. 835, do CPC), de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se encontrem, ainda 

que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. 

Do Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) 

executado(s), em regra, na pessoa de seu advogado, mediante 

publicação no órgão oficial (art. 272), de modo que nas Comarcas não 

abrangidas por tal meio, a intimação do patrono dar-se-á, pessoalmente ou 

por via postal (art. 273, do CPC), observando-se que, na hipótese de 

inexistir procurador (advogado) constituído nos autos pelo(s) 

executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, 

para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Na hipótese de penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na 

pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o 

encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e 

conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as 

disposições contidas nos artigos 833, 840 e 846, todos do CPC. BENS 

INDICADOS À PENHORA: "Tanto quantos bastem" DESPACHO/DECISÃO: 

"...." VALOR TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 547.952,34 

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 547.952,34 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

A impugnação deverá limitar-se às matérias enumeradas no art. 525, do 

CPC; 2. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dessa impugnação; 3. A impugnação, em regra, não terá efeito 

suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes 

seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação; 4. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito 

ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e 

prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos 

próprios autos. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC/2015, 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. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. VERA, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000824-80.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MISTURINI (REQUERIDO)

NEURIDE ZUCCHI MISTURINI (REQUERIDO)

LCMIL LAMINADOS E CONPENSADOS MISTURINI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000824-80.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e apreensão, por meio de guia emitida no Portal do 

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

conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos 

autos de cópia da guia e comprovante de pagamento. VERA, 23 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000475-77.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICA DE MOVEIS XINGU LTDA - ME (EXECUTADO)

 

19264

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000488-76.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO MACHADO (EXECUTADO)

 

19269

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000491-31.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA GUNTZEL (EXECUTADO)

 

19280

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000649-86.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARQUES DOS SANTOS OAB - 027.033.441-63 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEIVERSON PERIN OAB - MT27409/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

Processo: 1000649-86.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: J. P. D. S. 

REPRESENTANTE: CLODOALDO MARQUES DOS SANTOS EXECUTADO: 

ANGÉLICA PEREIRA DE SOUZA VISTOS. Para atuar em favor da parte 

executada, considerando a certidão em id 27404352, NOMEIO como 

advogado dativo o Dr. DIEVERSON PERIN - OAB/MT 17409/O. Ressalto que 

os honorários serão fixados em momento oportuno. INTIMEM-SE o 

advogados nomeado, para manifestar em 15 (quinze) dias. Após 

manifeste o exequente em 05 dias. Com o retorno, ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000594-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVANDO MANOEL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000594-98.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT promovida por ANIVANDO 

MANOEL FILHO contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na peça inicial. Com a inicial vieram os documentos inseridos nos eventos 

de nº.4883303. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando a peça inicial verifica-se que a parte 

autora ANIVANDO MANOEL FILHO, reside no Município e Comarca de 

Vera/MT, local onde ocorreu o acidente, de modo que, este Juízo não é 

competente para processamento da presente demanda, conforme passo a 

expor. De acordo com a legislação em vigor, é defeso ao autor optar por 

ajuizar a ação em foro aleatório, restringindo sua escolha, ao foro de seu 

domicílio, do local do fato ou no foro do domicílio do demandado. É nesse 

sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE 

VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. 1. Constitui faculdade do 

autor escolher entre qualquer dos foros possíveis para ajuizamento da 

ação decorrente de acidente de veículos: o do local do acidente ou o do 

seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do CPC); bem como, ainda, o do 

domicílio do réu (art. 94 do CPC). Precedentes. 2. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo suscitado”. (CC 114.844/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

03/05/2011) (grifo e negrito nosso). No entanto, incabível admitir a 

possibilidade de opção de foro de qualquer ente da federação como 

objetiva a parte autora. Na hipótese dos autos, convém anotar não há 

qualquer fator de ligação entre a causa e o foro de Sorriso/MT, haja vista 

os fatos se deram no município de Vera/MT, conforme se observa pelo 

Boletim de Ocorrência encartado aos autos (ID.4883323), bem ainda do 

local onde reside a parte autora. Saliente-se que, ao disciplinar a 

competência territorial, o legislador utilizou o critério em que as ligações de 

fato entre a causa e o foro são determinantes para vincular os órgãos 

judiciários instalados em determinada porção do território nacional. A 

propósito, veja-se o magistério de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (In 

Instituições de Direito Processual Civil, Vol. I, 4ª Ed., 2004, Malheiros 

Editores, p. 485): "No trato da competência territorial aparece com mais 

clareza o significado dos fatores de ligação (momenti di collegamento: 

Liebman) de uma causa com determinado órgão, que são os responsáveis 

pela atribuição daquela a este (supra, n. 197). As disposições da lei sobre 

a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa 

e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos 
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judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir 

ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em 

visível contato com determinada porção do território nacional. Ora é o 

domicílio do réu em tal comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa 

outra, ou os fatos ou os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O 

desenho da distribuição da competência territorial na ordem judiciária de 

um país é o resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores 

de ligação e os combinou, dando preferência a um em certos casos e 

valorizando outros em relação a determinadas outras situações etc". 

Desta forma, a situação delineada nos presentes autos não comporta o 

prosseguimento do feito neste Juízo de Sorriso/MT, porque não se revela 

como alternativa possível para o ajuizamento da ação, uma vez que 

demonstra escolha de foro aleatório, sem qualquer fundamentação 

plausível, devendo ser declinada a competência para a Comarca de 

Vera/MT, onde tem domicílio a parte requerente. Por oportuno, segue o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

FORO COMPETENTE. COBRANÇA DE DPVAT. ESCOLHA ALEATÓRIA. 

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O FORO COMPETENTE 

PARA A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO É O DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU O DO LOCAL DO 

FATO (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC), PODENDO AINDA O AUTOR 

OPTAR PELO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU (ART. 94, CPC). 2. 

CONTUDO, FICA VEDADA A ESCOLHA, ALEATÓRIA E SEM 

FUNDAMENTAÇÃO, DE LOCAL DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO OU DO 

LOCAL DO FATO, QUANDO, ALÉM DE NÃO FACILITAR O ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO E A PRODUÇÃO DAS PROVAS, VIOLAR O PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

20100020149665AGI DF; Registro do Acórdão Número: 546921; Data de 

Julgamento: 01/12/2010; Órgão Julgador: 3ª TURMA CÍVEL; Relator: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA; Publicação no DJU: 11/11/2011 Pág.: 76; Decisão: 

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. POR MAIORIA, VENCIDO 

O 1° VOGAL.) (grifei e negritei) Vale mencionar, ainda, que a opção do 

foro competente nas ações de cobrança de seguro obrigatório por danos 

decorrentes de acidente de veículo (DPVAT) se mostra possível, desde 

que incabível a aplicação dos demais critérios de competência vigentes, o 

que não ocorre nos autos. Aliás, nesse sentido, transcrevo o julgado 

abaixo: “SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - COBRANÇA - FORO 

COMPETENTE - RECURSO IMPROVIDO. DPVAT opção do foro competente 

nas ações de cobrança de seguro obrigatório por danos decorrentes de 

acidente de veículo (DPVAT) se mostra possível, desde que incabível a 

aplicação dos demais critérios de competência vigentes. (1234204009 SP, 

Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 19/01/2009, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2009, undefined)” Assim, admitir 

que a parte autora, por sua exclusiva discricionariedade, escolher Juízo 

diverso do local de seu domicílio, do local do acidente e/ou do domicílio do 

demandado, afigura-se opção absolutamente irrazoável e imprópria. Por 

todo o exposto e, em observância ao disposto no artigo 64, §1º, última 

parte, do NCPC que preconiza, RECONHEÇO a incompetência absoluta da 

Comarca de Sorriso/MT para o descortino do processo e DECLINO da 

competência para a Comarca de Vera/MT, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e anotações devidas e 

após decorrido o prazo recursal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000718-21.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CRESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WUTZKE (EXECUTADO)

SIGUARDO WUTZKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000718-21.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: 

LEONARDO CRESTANI EXECUTADO: SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON 

WUTZKE VISTOS. LEONARDO CRESTANI interpôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da decisão de Id. 25645314, alegando a 

existência de omissão, uma vez que a decisão não se manifestou a 

respeito do pedido alternativo de pagamento de custas iniciais ao final do 

processo. Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 

1.023, do CPC. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, verifico que assiste razão, em parte, ao embargante, tendo em vista 

a existência de omissão na decisão objurgada. Isso porque, na decisão de 

Id. 25645314 foi indeferido o pedido a respeito da concessão da 

gratuidade judicial, no entanto, não analisou o requerimento alternativo de 

pagamento das custas iniciais ao final do processo. Todavia, tenho que o 

pedido de recolhimento de custas ao final também deve ser indeferido, 

uma vez o requerente não logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência, conforme decisão de Id. 25645314. Mister assinalar o 

item item 2.14.2 da CNGC do Estado de Mato Grosso, prevê acerca da 

cobrança das taxas e custas judiciais: 2.14.2 – A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade ou impossibilidade no momento exigível. Embora autorizado 

em situações excepcionais, não é regra em nosso ordenamento jurídico 

admitir o recolhimento das custas processuais ao final do processo. O 

pagamento das custas é condição para o processamento de qualquer 

causa, em juízo, assim como o recolhimento da taxa judiciária. Essa 

imposição só é dispensada quando a parte é beneficiária da justiça 

gratuita. Portanto, descabida essa pretensão. Neste sentido, já decidiu a 

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU 

RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. BENEFICIÁRIO ASSISTIDO POR 

ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Se a parte é assistida por advogado 

particular e não pela Defensoria Pública e possui patrimônio suficiente que 

demonstre haver condições de arcar com as despesas processuais, não 

faz jus à gratuidade da justiça. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC - item 

2.14.2 , determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas 

ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. (TJMT - N.U 

0117874-04.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, 

Publicado no DJE 23/02/2017) (Sem grifo no original). Ante o exposto, 

presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DOU-LHE 

PROVIMENTO EM PARTE, para sanar a omissão, e indeferir o pedido de 

recolhimentos de custas ao final do processo. No mais, MANTENHO 

incólume a decisão retro prolatada. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000594-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVANDO MANOEL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM
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SENTENÇA Processo: 1000594-98.2017.8.11.0040 AUTOR(A): ANIVANDO 

MANOEL FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

VISTOS. ANIVANDO MANOEL FILHO ajuizou a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, almejando, em síntese, 

indenização decorrente de seguro DPVAT por invalidez permanente 

proveniente de acidente de moto, no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, alega que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 20/02/2013 nesta cidade e comarca, vindo a sofrer lesões 

corporais graves, consistente em: “Luxação no Joelho Esquerdo + 

traumatismo na perna esquerda (tíbia proximal) e na região abdominal 

Incruenta de Luxação com Fratura Luxação do Cotovelo.” Sustenta que 

veio tomar ciência de sua invalidez permanente somente no dia 

19/02/2014, motivo pelo qual requereu a procedência dos pedidos a fim de 

ser indenizado pela cobertura securitária (Id. 4883306). Inicialmente o 

processo foi distribuído na comarca de Sorriso-MT, porém, declarada a 

incompetência daquela comarca uma vez que o autor possui domicílio 

nesta comarca de Vera-MT (Id. 4941273). Citada, a seguradora ré 

apresentou contestação (Id. 2380918), arguindo, em sede de preliminar, a 

necessidade de retificação do polo passivo e a inépcia da petição inicial. 

Como prejudicial de mérito, a consumação da prescrição. No mérito 

propriamente dito, aduziu, em suma, inexistência probatória do registro de 

ocorrência, bem como de prova acerca da invalidez permanente. A parte 

autora apresentou Impugnação à contestação, conforme Id. 13480960. 

Juntada de documentos pela seguradora ré, conforme Id. 13784099. É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre salientar que o feito comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez 

que as provas aportadas aos autos são suficientes para o deslinde da 

demanda. Antes, contudo, necessária a apreciação das preliminares e 

prejudicial de mérito arguidas pela ré. I – PRELIMINARES I.I - RETIFICAÇÃO 

POLO PASSIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA Pretende a parte requerida a 

substituição do polo passivo pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S.A, sob o fundamento de que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

determinou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

SEGURADORA LÍDER. No entanto, a ré é parte legítima para figurar na 

relação jurídico-processual, pois o demandante pode pleitear judicialmente 

a da indenização contra qualquer seguradora pertencente ao convênio 

formado para a administração do seguro obrigatório decorrente de 

acidente automobilístico, não havendo o que se falar em exclusividade 

obrigacional de determinada seguradora. Nesse sentido, colha-se da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) Segundo 

entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em se tratando de seguro 

obrigatório DPVAT, todas as seguradoras que compõem o consórcio, 

conforme previsão do art. 7º da Lei nº 6.194/74, são legitimadas, 

administrativa ou judicialmente, a pagar a indenização, não havendo que 

se falar em exclusividade obrigacional de determinada seguradora. (...)” 

(STJ - REsp: 1732932 PB 2018/0073643-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 31/10/2018). Assim, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. I.II – INÉPCIA DA INICIAL A 

preliminar levantada de inépcia da petição inicial carece de fundamento. A 

peça vestibular tem por bastante para sua admissibilidade como apta a 

instaurar a relação jurídico-processual a existência de causa de pedir da 

qual logicamente decorre o pedido de indenização securitária. A petição 

inicial, no caso sub examine, observa todos os requisitos impostos pelo 

artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil, uma vez que da exposição 

da causa de pedir decorre logicamente o pedido. De outro lado, houve sua 

exposição de maneira a permitir o exercício da ampla defesa e o 

conhecimento da pretensão exercida. Desse modo, AFASTO a preliminar 

levantada. II – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO II.I – DA PRESCRIÇÃO A 

priori, destaca que o prazo prescricional para propositura da ação de 

cobrança relacionada ao seguro obrigatório (DPVAT) é de três anos, 

conforme artigo 206, parágrafo 3º, inciso IX, do Código Civil c/c Súmula 

405 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifica-se do boletim de ocorrência anexado aos autos (Id. 4883323), que 

o acidente ocorreu em 20/02/2013, e a presente demanda somente foi 

manejada em 16/02/2017, ou seja, depois de 06 (seis) anos da ocorrência 

do fato. A súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça estabelece prazo de 

03 anos para a cobrança do seguro DPVAT. Vejamos: "A ação de 

cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.". Não 

obstante, é certo que a ocorrência do acidente não deflagra a prescrição 

para a cobrança do seguro do DPVAT, mas sim a ciência da incapacidade 

laboral, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça 

(Súmula 278-STJ): “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral.” Ainda que assim o seja, de fato, o prazo trienal se 

esgotou. Isso porque, no dia em que o autor se acidentou foi submetido a 

exames no Hospital Regional de Sorriso-MT, por motivo de trauma joelho 

esquerdo com hemartrose, conforme “ficha de interconsulta e formulário 

de admissão” (Id. 4883345), e “ficha de atendimento de emergência” (Id. 

4883356). Realizado a “Ultrassonografia do Joelho Esquerdo” (Id. 

4883345), restou constatado “Volumosos derrame articular com sinais de 

lipohemartrose, sendo este achado sinal indireto de fratura”. 

Posteriormente, na data de 25/03/2013, foi firmado um laudo médico (ficha 

de encaminhamento nº 110303) afirmando que o autor apresentava um 

quadro intensivo sem melhora no joelho e perna E, mesmo iniciada 

fisioterapia pós-trauma (Id. 4883345, pág. 5), sendo posteriormente 

internado (Id. 4883345 pág. 7). Em conseguinte, no dia 03/04/2013, foi 

constatada a ausência de queixa pelo autor, de modo que recebeu alta 

hospitalar e encaminhado ao serviço social, conforme relatório de 

"evolução de enfermagem" juntado ao Id. 4883356 - pág. 03. Assim, 

consigna-se que a partir desse dia, ou seja, 03/04/2013, não há qualquer 

indicação de que o autor tem se submetido a outros exames ou 

tratamentos, motivo pelo qual a laudo médico indicado pelo autor não pode 

ser tomado como parâmetro para fluência do prazo prescricional. Nesse 

contexto, o dia 03/04/2013 deve ser tomado como referência, uma vez 

que conforme já mencionado, em tal data o autor já havia deixado o 

hospital e já possuía os atestados médicos mencionados, dispondo seu 

quadro de saúde. Portanto, no período compreendido entre a alta e o 

ajuizamento da presente ação, decorreu um lapso temporal superior a 03 

(três) anos, o que implica na prescrição da cobrança do seguro. Nesse 

sentido: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL 3 

(TRÊS) ANOS DA CIÊNCIA INEQUIVOCA DA INCAPACIDADE – 

PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS 4 (QUATRO) ANOS DA CIÊNCIA DA 

INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).” (Ap 159847/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017). Com efeito, uma vez violado o 

direito à data do exercício da pretensão, decorrendo lapso superior a três 

anos, segundo o artigo 206, parágrafo 3º, inciso IX, do Código Civil, a 

pretensão está extinta, porquanto prescrita. Ante o exposto, uma vez 

consumada a prescrição, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno 

o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa (art. 85, §2.º, do CPC), ficando, contudo, suspensa sua 

exigibilidade por se tratar o autor de beneficiário da gratuidade da justiça, 

conforme art. 98, § 3º, do CPC. PUBLICQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA GONCALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000353-64.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 09:40, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-20.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000343-20.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 10:00, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-40.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO MARIO FERRONATO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000374-40.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 10:20, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-72.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000346-72.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 10:40, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-67.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES LEONEL PASSARINI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000411-67.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 13:00, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-88.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSEMARA MATTE - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000332-88.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 13:20, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000334-58.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 13:40, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-47.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON LUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000574-47.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000371-85.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETRANS - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000371-85.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 03/07/2020 Hora: 14:20, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 30 de março de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-38.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER CARDOSO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000206-38.2019.8.11.0102. REQUERENTE: DENNER CARDOSO DA 

FONSECA REQUERIDO: RUI CARLOS QUEIROZ Vistos, etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DENNER CARDOSO DA FONSECA 

em face de RUI CARLOS QUEIROZ objetivando a cobrança dos cheques 

nº 000308, 000309, 000310, 000311, do Banco Bradesco, conta de 

titularidade do requerido nº 004459, agência 0676, emitidos no dia 20 de 

dezembro de 2015 no valor original de R$ 6.000,00. Instrui os autos cópia 

de título de crédito (id nº 19726801 e 19726801) emitido pelo requerido e 

nominal ao requerente, bem como carimbo de devolução deste pela alínea 

21, com vencimentos para 25/02/2016, 25/03/2016, 15/04/2016 e 

15/05/2016. Resta, portanto, demonstrada a existência de relação jurídica 

entre as partes configurando o inadimplemento do valor representado pelo 

cheque que serve de prova da dívida. A defesa apresentada pelo 

reclamado contraia o princípio da autonomia dos títulos de créditos no seu 

sub-princípio da inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé, de 

modo que uma vez posto em circulação o título se desvincula da relação 

jurídica que lhe deu causa, passando a ter circulabilidade e autonomia. De 

igual modo, pela abstração, sub-princípio decorrente da autonomia, os 

cheques se desvinculam da relação fundamental que lhe deu origem ao 

serem postos em circulação, logo, são títulos certos e líquidos. O princípio 

acima mencionado (inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de 

boa-fé), permite a discussão da causa jurídica entre o emitente do título e 

com quem lhe foi realização a relação jurídica, de maneira que uma vez 

posto em circulação não é mais possível a discussão acerca da relação 

originária, sob pena de afronta a autonomia dos títulos de crédito. Nesse 

sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇAO MONITÓRIA. CHEQUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 515, §3º, DO 

CPC. TÍTULO ENDOSSADO. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE 

DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. PAGAMENTO DEVIDO. I. Prescrita a 

pretensão de execução do cheque, que tem prazo de seis meses a contar 

da apresentação (art. 59 da Lei do Cheque, nº 7.357/85), cabível a ação 

de locupletamento ilícito (art. 61 da Lei do Cheque), a qual possui o prazo 

de dois anos, sem que se decline a causa debendi que originou a cártula. 

II. O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através da qual o 

emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja 

pago o valor ali descrito, ao portador ou uma terceira pessoa. Corolário 

lógico é a legitimidade do emitente da cártula para figurar no pólo passivo 

da demanda Monitória, movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que 

recebeu o título mediante endosso. Ilegitimidade passiva afastada. III. Em 

razão do princípio da autonomia da obrigação cambiária, após a circulação 

do título mediante endosso, vigora o sub-princípio da abstração, tendo 

como corolário lógico a inoponibilidade das exceções pessoais do 

devedor/emitente em relação ao terceiro de boa-fé, portador da cártula. 

Inteligência do art. 25 da Lei nº 7.357/85. Precedentes desta Câmara e do 

STJ. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA AFASTAR 

A ILEGITIMIDADE PASSIVA E, COM BASE NO ARTIGO 515, §3º DO CPC, 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. (Apelação Cível Nº 70041318007, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 10/11/2011) Ademais, a reclamado procura 

afastar sua obrigação em questões envolvendo relação jurídica diversa, 

estranha ao que está sendo discutido, de modo que não pode neste feito 

adentrar nas minucias da relação envolvendo o autor e terceira pessoa 

que lhe passou os títulos, tendo em vista que, salvo nas hipóteses 

excepcionais, e é defeso litigar em nome próprio, em juízo, em defesa de 

direito alheio. Assim, operada regularmente a transferência da titularidade 

dos cheques, tem-se, como conseqüência do princípio da autonomia, a 

desvinculação entre o cheque posto em circulação e a relação negocial 

originária, caracterizada a livre circulação. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da importância original de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-12.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA VERONESE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000113-12.2018.8.11.0102. REQUERENTE: MARISTELA APARECIDA 

VERONESE DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada conforme ata de audiência de 

id nº 17182679. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO este em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 
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baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO  

PODER JUDICIÁRIO 

 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 

 

EDITAL N. 06/2020/DF 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o Gabarito Definitivo, de acordo com as disposições contidas no Edital n. 

02/2020/DF, de 13 de janeiro de 2020, que regulamenta o Processo Seletivo Unificado para recrutamento de 

estagiários na Comarca de Nova Ubiratã/MT. 

 

1 – DO GABARITO DEFINITIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publique-se. 

 

Nova Ubiratã/MT, 27 de março de 2020. 

 

 

Glauber Lingiardi Strachicini 

Juiz de Direito e Presidente da Comissão  

DIREITO ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS 

   

1 A 1 A 1 A 

2 D 2 D 2 D 

3 D 3 D 3 D 

4 C 4 C 4 C 

5 D 5 D 5 D 

6 D 6 C 6 C 

7 D 7 B 7 B 

8 A 8 A 8 A 

9 C 9 D 9 D 

10 B 10 C 10 C 

11 B 11 D 11 D 

12 D 12 D 12 D 

13 D 13 A 13 A 

14 B 14 C 14 C 

15 B 15 B 15 B 

16 B 16 B 16 B 

17 D 17 D 17 D 

18 D 18 D 18 D 

19 B 19 B 19 B 

20 D 20 B 20 B 

21 B 21 D 21 D 

22 D 22 A 22 A 

23 B 23 A 23 A 

24 D 24 C 24 C 

25 D 25 B 25 B 
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