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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 028/2020/DF

A Doutora Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito Diretora do 

Foro da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Provimento n. 09/2019-CM, que altera o 

Provimento n. 10/2016-CM, para dispor sobre o funcionamento do Plantão 

na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE:

Art. 1º BAIXAR a escala de PLANTÃO DA COMARCA SEDE DO POLO 

JUDICIAL REGIONAL IV, conforme quadro abaixo, referente ao mês de 

MAIO de 2020;

§ 1º O plantão semanal é compreendido do início do expediente do primeiro 

dia útil da semana, até as 23h59m da sexta-feira ou do feriado 

antecedente. No sistema de plantão semanal o juiz plantonista e os 

servidores escalados permanecerão em sobreaviso.

§ 2º O plantão de final de semana iniciar-se-á à zero hora do sábado ou 

do feriado antecedente e terá o seu término no início do expediente do 

primeiro dia útil subsequente. No sistema de plantão de final de semana o 

juiz plantonista e os servidores escalados, deverão permanecer no prédio 

do Fórum, das 13h00 às 17h00.

Dia

Classe

Juiz(a)

Servidor(a)

Oficial(a)

01

Feriado

7 Jean Garcia de Freitas Bezerra (66) 99959-3930

1ª-Edilton Alves da Silva (66) 9959-3930

Luiz Gonzaga da Silva Filho (66) 99207-9926

02

Final de semana-sábado

7 Jean Garcia de Freitas Bezerra (66) 99959-3930

3ª-Vinícius Jans Paiva (66) 9959-3930

Luiz Gonzaga da Silva Filho (66) 99207-9926

03

Final de semana-domingo

7 Jean Garcia de Freitas Bezerra (66) 99959-3930

3ª-Vinícius Jans Paiva (66) 9959-3930

Luiz Gonzaga da Silva Filho (66) 99207-9926

04

Semanal-Segunda

9 Milena Ramos de Lima e Souza Paro (66) 99233-8409

2ª-Mariel Valéria Althmann Toni (66) 9959-3930

Marcos José de Faveri de Lima (66) 98401-3901

05

Semanal-terça

9 Milena Ramos de Lima e Souza Paro (66) 99233-8409

2ª-Mariel Valéria Althmann Toni (66) 9959-3930

Marília Lopes dos Santos (66) 98451-9623

06

Semanal-quarta

9 Milena Ramos de Lima e Souza Paro (66) 99233-8409

2ª-Mariel Valéria Althmann Toni (66) 9959-3930

Nadir Terezinha Jasper Mucellini (66) 98418-4654

07

Semanal-quinta

9 Milena Ramos de Lima e Souza Paro (66) 99233-8409

2ª-Mariel Valéria Althmann Toni (66) 9959-3930

Sandro Chimento (66) 99241-9596

08

Semanal-sexta

9 Milena Ramos de Lima e Souza Paro (66) 99233-8409

2ª-Mariel Valéria Althmann Toni (66) 9959-3930

Alan Henrique Freires Livi (66) 99202-3916

09

Final de semana-sábado

8 Janaina Rebucci Dezanetti (66) 99930-0740

4ª-Maria Izabel dos Anjos Olsen (66) 9959-3930

Marcos José de Faveri de Lima (66) 98401-3901

10

Final de semana-domingo

8 Janaina Rebucci Dezanetti (66) 99930-0740

4ª-Maria Izabel dos Anjos Olsen (66) 9959-3930

Marcos José de Faveri de Lima (66) 98401-3901

11

Semanal-Segunda

10 Roger Augusto Bim Donega (66) 9959-3930

3ª-Vinícius Jans Paiva (66) 9959-3930

Ariane Chianesi (66) 9972-9292

12

Semanal-terça

10 Roger Augusto Bim Donega (66) 9959-3930

3ª-Vinícius Jans Paiva (66) 9959-3930

Dalmir Janning (66) 68402-4341

13

Semanal-quarta

10 Roger Augusto Bim Donega (66) 9959-3930

3ª-Vinícius Jans Paiva (66) 9959-3930

Ericon Dias da Silva (66) 98413-4080

14

Semanal-quinta

10 Roger Augusto Bim Donega (66) 9959-3930

3ª-Vinícius Jans Paiva (66) 9959-3930

Fernando Henrique Zilio da Silva (66) 98403-7918

15

Semanal-sexta

10 Roger Augusto Bim Donega (66) 9959-3930

3ª-Vinícius Jans Paiva (66) 9959-3930

Fernando Valentim Moreira (66) 99210-3781

16

Final de semana-sábado

9 Milena Ramos de Lima e Souza Paro (66) 99233-8409

5ª-Lucilene Tizo Petri (66) 9959-3930

Marília Lopes dos Santos (66) 98451-9623

17

Final de semana-domingo

9 Milena Ramos de Lima e Souza Paro (66) 99233-8409

5ª-Lucilene Tizo Petri (66) 9959-3930

Marília Lopes dos Santos (66) 98451-9623

18

Semanal-Segunda

1 Antonio Fábio da Silva Marquezini (66) 99672-3601

4ª-Maria Izabel dos Anjos Olsen (66) 9959-3930

Luiz Gonzaga da Silva Filho (66) 99207-9926

19

Semanal-terça

1 Antonio Fábio da Silva Marquezini (66) 99672-3601

4ª-Maria Izabel dos Anjos Olsen (66) 9959-3930

Marcos José de Faveri de Lima (66) 98401-3901

20

Semanal-quarta

1 Antonio Fábio da Silva Marquezini (66) 99672-3601

4ª-Maria Izabel dos Anjos Olsen (66) 9959-3930

Marília Lopes dos Santos (66) 98451-9623

21

Semanal-quinta

1 Antonio Fábio da Silva Marquezini (66) 99672-3601

4ª-Maria Izabel dos Anjos Olsen (66) 9959-3930

Nadir Terezinha Jasper Mucellini (66) 98418-4654

22

Semanal-sexta

1 Antonio Fábio da Silva Marquezini (66) 99672-3601

4ª-Maria Izabel dos Anjos Olsen (66) 9959-3930

Sandro Chimento (66) 99241-9596
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23

Final de semana-sábado

2 Tibério de Lucena Batista (65) 99329-7258

6ª-Marise Ivete Wotthrich Bocardi (66) 9959-3930

Nadir Terezinha Jasper Mucellini (66) 98418-4654

24

Final de semana-domingo

2 Tibério de Lucena Batista (65) 99329-7258

6ª-Marise Ivete Wotthrich Bocardi (66) 9959-3930

Nadir Terezinha Jasper Mucellini (66) 98418-4654

25

Semanal-Segunda

2 Tibério de Lucena Batista (65) 99329-7258

5ª-Lucilene Tizo Petri (66) 9959-3930

Alan Henrique Freires Livi (66) 99202-3916

26

Semanal-terça

2 Tibério de Lucena Batista (65) 99329-7258

5ª-Lucilene Tizo Petri (66) 9959-3930

Ariane Chianesi (66) 9972-9292

27

Semanal-quarta

2 Tibério de Lucena Batista (65) 99329-7258

5ª-Lucilene Tizo Petri (66) 9959-3930

Dalmir Janning (66) 68402-4341

28

Semanal-quinta

2 Tibério de Lucena Batista (65) 99329-7258

5ª-Lucilene Tizo Petri (66) 9959-3930

Ericon Dias da Silva (66) 98413-4080

29

Semanal-sexta

2 Tibério de Lucena Batista (65) 99329-7258

5ª-Lucilene Tizo Petri (66) 9959-3930

Fernando Henrique Zilio da Silva (66) 98403-7918

30

Final de semana-sábado

3º-Dante Rodrigo Aranha da Silva - (66) 98403-9339

1ª-Edilton Alves da Silva (66) 9959-3930

Sandro Chimento (66) 99241-9596

31

Final de semana-domingo

3º-Dante Rodrigo Aranha da Silva - (66) 98403-9339

1ª-Edilton Alves da Silva (66) 9959-3930

Sandro Chimento (66) 99241-9596

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta 

Portaria à Presidência, Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de 

Magistrados e à Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, via e-mail ou Malote Digital.

 Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020.

 ( Assinado eletronicamente)

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

 Juíza de Direito - Diretora do Foro

PORTARIA N. 30/2020-CADMAL

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTAFLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO a vacância da Função de Confiança de Gestora 

Administrativa 3 no Fórum da Comarca de Alta Floresta;

 CONSIDERANDO a necessidade de preencher referida Função de 

Confiança por servidor efetivo lotado na comarca;

 RESOLVE:

 Art. 1º. DESIGNAR a servidora SEBASTIANA ALVES DE SOUZA 

DONIZETE, matrícula 8348, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de GESTORA ADMINISTRATIVA 3 no Fórum da Comarca de Alta Floresta, 

com efeitos a partir da data da publicação da presente Portaria.

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

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 17 de Abril de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001851-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de CIENTIFICAR o Procurador 

da parte autora, para que a parte requerente compareça nesta Secretaria, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após o decurso da suspensão prevista na 

portaria conjunta n° 249/2020, para assinar/retirar o termo de guarda.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004015-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. C. B. (REU)

 

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

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

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

proposta de acordo realizada pela parte requerida no id 30238689, 

conforme determinado no ID 31079688.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003772-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerida, 

por meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, 

justificando sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005125-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004442-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO MARINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco)dias, 

requerendo o que entender de direito, conforme determinado na decisão 

de ID 29090118.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005637-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000758-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Advogado, acerca da contestação que segue anexo, para manifestação 

prazo de legal. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS mat.8345

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001830-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAR FRANCISCO GOMES & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001830-82.2020.8.11.0007. AUTOR: 

AGUILERA AUTOPECAS LTDA REU: EDIVAR FRANCISCO GOMES & CIA 

LTDA - ME Vistos. Compulsando a inicial, verifico que não houve o 

recolhimento das custas processuais, pois os comprovantes não formam 

juntados nos autos, assim como não constam como recolhidas as devidas 

guias junto ao Sistema PJE. Diante disso, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, emende a inicial, sob pena de cancelamento da 

distribuição, para: 1) PROCEDER com o recolhimento das custas e taxas 

processuais. Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003686-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL DOMINGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003686-18.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JUVENIL DOMINGUES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Juvenil 

Domingues de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Alegou que teve o direito ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença reconhecido por sentença judicial nos 

autos Código 117030, que tramitou na 3ª Vara desta Comarca, até o prazo 

de 01 (um) ano após a intimação da sentença. Indicou que tal benefício 

perdurou até a data de 13/04/2019, quando então a autarquia encerrou o 

pagamento. Por essa razão, requer a antecipação de tutela e, ao final, a 

condenação do requerido a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença, 

desde a data do encerramento do pagamento administrativo, ou, 

alternativamente, conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, 

caso constatada a incapacidade definitiva. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. A inicial foi recebida, bem como foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita e determinada a realização de perícia 

médica (Id. 19385530). Laudo pericial carreado aos autos (Id. 27544425). 

O requerido apresentou contestação, suscitando a preliminar de 

prescrição e incidência da autotutela nos benefícios previdenciários. No 

mérito, pugnou pela improcedência da demanda (Id. 30310674). 

Impugnação à contestação e manifestação acerca do laudo médico 

pericial pela parte autora (Id. 30990822). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal, haja vista que a prova documental e pericial já produzida é 

suficiente para a elucidação dos fatos, conforme se verá adiante: "Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas;" Inicialmente, haja vista que a parte requerida arguiu 

preliminar de prescrição, passo à sua análise. Tal pleito não merece muitas 

digressões, na medida em que o requerimento do benefício ora pretendido, 

teve seu indeferimento administrativo na data de 04/04/2019, sendo que o 

ajuizamento da demanda se deu em 21/08/2019, ficando evidente o curto 

lapso entre o indeferimento administrativo e ajuizamento da ação, o que 

não enseja a modo algum, na prescrição arguida pela requerida. Além do 

mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 

Também vislumbro que a parte requerida, em sede de contestação, 

suscitou preliminar incidência da autotutela do benefício, o que passo a 

apreciar. Argumenta a parte requerida que o juízo deve analisar no 

presente caso não apenas a incapacidade da parte autora, mas também a 

qualidade de segurado e a carência mínima legal, como requisitos para 

concessão do benefício almejado. Quanto a preliminar acima exposta, 

observo que ela se confunde com o mérito da demanda, haja vista 

questionar a parte requerida sobre os pressupostos para concessão do 

benefício, questões que serão analisadas com as razões de mérito do 

pedido. Posto tais considerações, afasto a preliminar levantada pelo 

requerido, aplicando ao presente caso a “Teoria da Asserção”, resultando 

na análise da preliminar suscitada junto com o exame do mérito da 

presente ação. Assim, inexistindo outras preliminares ou questões 

processuais a serem decididas, passarei a enfrentar o mérito da 

demanda. DO MÉRITO Consiste, então, o cerne da questão em comento, 

em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em 

relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a 

conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
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previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “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” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: “1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB)”. Por sua vez, o laudo pericial encartado 

aos autos atesta que a parte requerente é acometida de patologia 

ortopédica e auditiva, do qual a incapacita totalmente para o trabalho. 

Destaca-se que o referido laudo expõe que o autor sofre com uma 

moléstia temporária e evolutiva e que incapacita a parte autora de exercer 

atividades com maiores esforços físicos. Sendo assim, pode-se concluir 

que a autora se encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia (pintor). Todavia, 

as condições pessoais do(a) segurado(a) devem ser avaliadas dentro de 

seu contexto social, se considerada sua idade, aptidões, grau de 

instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem 

como a diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá 

acarretar. A jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido: “INTERESSE 

DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS 

DO SEGURADO. TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo 

pericial registrado a possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo 

segurado funções laborativas que não exijam esforço físico no uso das 

mãos e braços, não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas condições 

pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a formação 

acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de reabilitação 

para atividades que dispensem o uso de força física, como as de natureza 

burocrática. Cabível o restabelecimento do auxílio doença desde que 

indevidamente cessado, frente à constatação de que nesta ocasião o 

segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial, 

quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a 

condição definitiva da incapacidade. (TRF-4 - APELREEX: 

195536920144049999 PR 0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 12/08/2015)” – grifei. Tocante ao requisito de 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra atividade que 

possa garantir a subsistência do(a) trabalhador(a) e não consta nenhum 

documento nos autos atestando o grau de instrução do autor, mas nota-se 

que o requerente possui atualmente 61 (sessenta e um) anos, sendo muito 

difícil nesta faixa etária se adaptar a funções que jamais teve contato, o 

que evidência que a reabilitação seria extremante dificultosa senão 

impossível, assim, entendo que a requerente faz jus a aposentadoria por 

invalidez, haja vista que preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 

8.213/91, in verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” Neste sentido, colaciono 

jurisprudência sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO 

CPC/1973. POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O 

LIMITE DO §2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. 

REEXAME NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais da requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação da parte autora no meio de 

trabalho. Destarte, da simples análise do quadro clínico da requerente, 

comprovado pela perícia, das atividades que costumava desenvolver 

(pintor), é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar a atividade 

laborativa anteriormente desenvolvida, sendo que, em virtude de sua atual 

idade 61 (sessenta e um) anos, verificada a impossibilidade de reabilitação 

no mercado de trabalho geral, motivo pelo qual, resta-nos analisar sua 

condição de segurado(a). Contudo, em sede de contestação o requerido 

alegou que a parte autora não possui qualidade de segurado(a), mas o fez 

de modo genérico, não sendo o suficiente para afastar a qualidade de 

segurado(a) da parte demandante. Inclusive, há que se repisar que a 

parte autora recebia o benefício previdenciário entre 07/08/2014, até que 

foi cessado em 04/04/2019, conforme consta nos autos, logo, não há que 

se discutir mais profundamente sua condição de segurado(a) se outrora o 

INSS havia averiguado as condições da parte demandante e lhe atribuindo 

à condição de segurado(a), e via de consequência, conferiu os benefícios 

pleiteados pela parte requerente. A propósito, o STJ considera que se a 

Autarquia Previdenciária em outro momento havia reconhecido a condição 

de segurado(a) da parte e tendo o indivíduo recebido o auxílio-doença até 

data próxima ao dia do ajuizamento da demanda, há que se considerar 

como preenchida a qualidade de segurado(a). Senão, vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. ALIENAÇÃO MENTAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. (...) IV - Considerando que a 

carência é contada a partir da data de filiação, nos termos do art. 27, I, da 

Lei n. 8.213/91, o período indicado demonstra que, ao contrário do 

consignado no acórdão combatido, houve o preenchimento do requisito de 

carência. Tendo a segurada recebido auxílio-doença até a véspera do 

ajuizamento da ação, a qualidade de segurada também está preenchida. 

(...) (AREsp 1492649/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)” grifei. Assim sendo, 

resta caracterizada a qualidade de segurado(a) da parte autora. Tocante 

ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, 

nos casos semelhantes a este, deve ser a partir do indeferimento indevido 

do benefício, portanto, deve ser reestabelecido em 04/04/2019 – Id. 

22785316, consoante informação constante nos autos. Sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO E CONVERTIDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEMONSTRADA PELA 

PERÍCIA E. CORROBORADA POR ATESTADOS MÉDICOS. JUROS DE 

MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, EM RELAÇÃO 

ÀS PARCELAS ANTERIORES A LEI Nº 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA 

FIXADA COM BASE NO MANUAL DE CALCULO DA JUSTIÇA FEDERAL 

VIGENTE NA DATA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL DE 10% 

INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. (...) 4. Agiu bem o MM. Juiz Sentenciante ao determinar o 

restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessão indevida, pois a 

incapacidade atual, fixada pelo perito, já existia naquela ocasião. Correto 

também a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, com DIB 

na data da juntada do laudo pericial, acrescido do adicional de 25%, pois 

comprovado o caráter permanente da incapacidade e a necessidade de 
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assistência permanente de outra pessoa (quesito 7 do laudo pericial - fl. 

102). (...) (AC 0003246-75.2010.4.01.3302, JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DA BAHIA, e-DJF1 18/11/2015 PAG.)” grifei. Por fim, restando 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos 

pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do indeferimento na via administrativa (04/04/2019), 

conforme dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91, no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91). b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data do indeferimento administrativo (04/04/2019), até a 

data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir 

juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, 

CONCEDO ao requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na 

inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria por 

invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. Já que o perigo de dano é evidente 

e trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC-MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC). Por fim, em cumprimento ao 

disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue ementa: “I – Juvenil 

Domingues de Souza; II – Concessão de aposentadoria por invalidez; III – 

prejudicado; IV – 04/04/2019; V – 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício”. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Após 

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

as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000242-40.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do 

efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais 

proposta por Geraldina de Souza Pereira em desfavor do Banco Bradesco 

Financiamentos S.A, ambos qualificados. Foi determinada a intimação da 

parte requerente para emendar a petição inicial, a fim de juntar 

documentos imprescindíveis à propositura da demanda. A parte 

requerente apresentou justificativa, afirmando o comprovante de 

residência não ser um documento imprescindível ao prosseguimento do 

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

Fundamento. Decido. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da corroboração da alegada hipossuficiência de recursos 

com os documentos juntados nos autos, restando comprovado que o 

pagamento das custas e despesas judiciais prejudicaria seu próprio 

sustente e o de sua família. Analisando os autos, vejo que a parte autora 

não cumpriu a ordem judicial, embora tenha se manifestado nos autos. Foi 

oportunizado a parte autora a promover a juntada de documentos 

imprescindíveis para a propositura da demanda, mas não atendeu a 

determinação judicial, não restando alternativa ao juízo a não ser indeferir 

a petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem 

resolução do mérito. A propósito, a determinação da juntada de 

comprovante de residência surgiu mediante justa causa, eis que, outros 

documentos carreados aos autos, qualificam a parte requerente como 

residente na cidade de Iguatemi-MS e não há nada que comprove que a 

parte tenha residência nesta urbe. Nesse ínterim, se de fato a parte autora 

não possui morada nesta Comarca este juízo não seria competente para 

receber, processar e julgar a demanda. Ademais, a alegação de excesso 

de formalidade não se aplica ao caso em concreto, pois, há informações 

nos autos de que este juízo não é competente para julgar a demanda, 

sendo o comprovante de residência imprescindível para a análise de tal 

questão. Contudo, como não foi aportado aos autos, à extinção da 

demanda é à medida que se impõe. Neste sentido, a jurisprudência tem 

decidido: “PREVIDENCIÁRIO. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (...) 2. Não tendo 

a parte autora emendado a petição inicial, é de rigor o indeferimento da 

petição inicial com a consequente extinção do feito. 3. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 2 6 9 4 1 9 3 2 0 1 8 4 0 4 9 9 9 9  

5026941-93.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data 

de Julgamento: 18/02/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, 

BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL 

INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO 

DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA 

AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL 

E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, 

EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA 

DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA 

NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA 

GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. 

Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA 

QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA 

DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência 

de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai 

(JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no 

aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. 

(Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 

1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy 

Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019) (TJ-SE - AC: 

00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)”. “APELAÇÃO CÍVEL. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A petição inicial deverá 

ser instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura, nos 

termos do que disciplina o artigo 320 do Código de Processo Civil. Por sua 

vez, o art. 321 do mesmo diploma processual, prevê que o autor será 

intimado para emendar a peça inicial, sanando irregularidade apontada 

pelo juízo, sob pena de ser indeferida. 2. No caso, dos autos, a autora, 

apesar de intimada, não colacionou o documento considerado 

indispensável pelo juiz, mormente porque pairavam dúvidas acerca do 

patrocínio pelo mesmo advogado de pessoas que residiam em comarca 

diversa. Destarte, não atendida a regra contida no art. 321 do CPC, a 

extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PE - AC: 

4795644 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de 

Julgamento: 22/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
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20/12/2019)”. Por oportuno, consigno que não há necessidade de 

intimação pessoal da parte autora para tomar ciência quanto à extinção da 

ação sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação 

judicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “[...] Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Por fim, consigne-se que a justificativa da parte exequente 

não foi acolhida, vez que quando à exequente se manifestou já havia 

transcorrido o prazo para a emenda da inicial. DISPOSITIVO Por essas 

razões: INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos artigos 320 e 321 

c/c o artigo 485, inciso I, todos do CPC, JULGANDO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a 

exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se as normas da CNGC-MT. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002776-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALENCAR DE SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002776-88.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): APARECIDA ALENCAR DE SENA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão do 

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

urgência proposta por Aparecida Alencar de Sena em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados. 

Alegou que preenche os requisitos legais para a obtenção de tal benefício 

previdenciário, e que realizou requerimento administrativo em 25/02/2019, 

sendo que este foi indeferido pela autarquia requerida. Por tal razão, 

ajuizou a presente demanda, visando, em suma, a antecipação da tutela 

para que seja concedido o benefício de auxílio-doença e, ao final, a 

confirmação da tutela com a conversão do benefício em aposentadoria por 

invalidez, condenando o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas, 

desde o requerimento administrativo. A inicial veio instruída com os 

documentos ali anexados. Recebida a inicial no Id. 21162808, deferiu-se a 

gratuidade da justiça, bem como se nomeou perito judicial para realização 

de perícia médica na parte autora. Aportou aos autos o laudo médico 

pericial realizado com a requerente (Id. 26902358). O requerido 

apresentou sua contestação ao Id. 27929438, oportunidade em que 

suscitou a preliminar de prescrição das parcelas vencidas no prazo 

quinquenal ao do ajuizamento da ação e da incidência da autotutela nos 

benefícios previdenciários, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos da parte autora. Certidão de tempestividade da contestação (Id. 

28888393). Impugnação à contestação e manifestação acerca do laudo 

médico pericial pela parte autora (Id. 29926032). É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória, mormente a produção de prova testemunhal, haja vista que a 

prova documental e pericial já produzida é suficiente para a elucidação 

dos fatos, conforme se verá adiante: "Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; 

Inicialmente, haja vista que a parte requerida arguiu preliminar de 

prescrição, passo à sua análise.” Tal pleito não merece muitas digressões, 

na medida em que o requerimento do benefício ora pretendido, teve seu 

indeferimento administrativo na data de 25/02/2019, sendo que o 

ajuizamento da demanda se deu em 19/06/2019, ficando evidente o curto 

lapso entre o indeferimento administrativo e ajuizamento da ação, o que 

não enseja a modo algum, na prescrição arguida pela requerida. Além do 

mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 

Também vislumbro que a parte requerida, em sede de contestação, 

suscitou preliminar incidência da autotutela do benefício, o que passo a 

apreciar. Argumenta a parte requerida que o juízo deve analisar no 

presente caso não apenas a incapacidade da parte autora, mas também a 

qualidade de segurado e a carência mínima legal, como requisitos para 

concessão do benefício almejado. Quanto a preliminar acima exposta, 

observo que ela se confunde com o mérito da demanda, haja vista 

questionar a parte requerida sobre os pressupostos para concessão do 

benefício, questões que serão analisadas com as razões de mérito do 

pedido. Posto tais considerações, afasto a preliminar levantada pelo 

requerido, aplicando ao presente caso a “Teoria da Asserção”, resultando 

na análise da preliminar suscitada junto com o exame do mérito da 

presente ação. Assim, inexistindo outras preliminares ou questões 

processuais a serem decididas, passarei a enfrentar o mérito da 

demanda. DO MÉRITO Consiste, então, a questão em comento, em saber 

se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em relação à 

Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em 

seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “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” 

(art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta medida, os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença são os seguintes: 1) vínculo do segurado 

com a Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção 

dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 03 

(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 (art. 26, II, da LB). Por 

sua vez, o laudo pericial encartado ao Id. 26902358 contém as 

informações de que a parte autora é parcialmente incapaz para o labor, 

não podendo exercer funções que exijam esforço físico e movimento 

repetitivos. Sendo assim, pode-se concluir que a autora se encontra 

incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, condições de continuar o 

labor que regularmente exercia (serviços gerais em hotelaria). Acerca da 

incapacidade laborativa, a jurisprudência manifesta-se: "PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. QUESITOS 

COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE 

DE SEGURADO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO 

POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. 1. Não configura nulidade a ausência de quesitos 

complementares quando o julgador entende que a prova pericial não 

precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, realizado em 

regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com resposta aos 

quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo sido 

demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois 

de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 3. O auxílio-doença é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o período de carência 

eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, 

consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada especial é inconteste, vez que a parte autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa. 5. Comprovada através de laudo médico pericial, a 

incapacidade total e temporária da parte autora para o exercício da 
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atividade laboral, mostra-se devida ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. 6. O termo inicial será a data do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei 8.213/91), 

conforme determinação da r. sentença.(...). (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL - 

0055319-40.2017.4.01.9199 - MG, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: 07/03/2018)" – GRIFEI Neste ponto, verifico que em sede de 

contestação, a parte ré alegou que o requerente não comprovou o período 

de carência, no entanto o autor laborou em diversos locais, sendo que, 

inclusive consta em seu CNIS que a requerente recebeu benefício 

previdenciário entre 29/01/2001 e 08/01/2019, carreando aos autos cópia 

do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS relativo ao autor 

demonstrando que houve contribuição e que o requerente não perdeu a 

qualidade de segurado (Id. 27929439 – Pág. 3). O artigo 13, inciso II, do 

Decreto 3048/1999, indica que o assegurado mantem por 12 (doze) meses 

a qualidade de segurado após a cessação do recebimento de benefício 

por incapacidade, vejamos: “Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício; II - até doze meses após a cessação de benefício por 

incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que 

deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social 

ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;” Logo, uma vez que 

a autora deixou de receber o benefício previdenciário indicado em seu 

CNIS na data de 08/01/2019, este manteve sua qualidade de segurado por 

12 (doze) meses subsequentes, preenchendo o referido requisito. 

Tocante a este fato, tenho que tal situação não obsta provável 

recebimento de benefício, tampouco, descaracteriza a condição de 

incapaz da autora. E não é só. Além de o perito ter informado que a 

doença da requerente pode impedi-lo de desenvolver trabalhos que 

necessitem de esforço físico médio e intenso, e, como esta laborou em 

serviços voltados à áreas braçais, sua situação pode por em risco sua 

integridade física no desempenho dos serviços executados. Nesse 

contexto, ressalto que os documentos carreados aos autos, mormente o 

laudo pericial, são suficientes para elucidação dos fatos. Tocante ao 

requisito de impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra 

atividade que possa garantir a subsistência do trabalhador, em que pese o 

médico perito ter constado “a incapacidade é para atividades que exijam 

esforço físico” – sic Id. 26902358 – Pág. 3, é necessário levar em 

consideração que, a autora conta com 51 (cinquenta e um) anos de idade, 

ou seja, resta evidente a impossibilidade de reabilitação para qualquer 

atividade. Assim, da simples análise do quadro clínico do requerente, 

comprovado pela perícia, das atividades que costumava desenvolver, bem 

como por sua idade, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar 

a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, motivo pelo qual, 

resta-nos analisar sua condição de segurado. Destarte, tem-se que os 

requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez são os 

seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade permanente para o trabalho; 3) impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

subsistência do trabalhador; 4) carência prevista na Lei nº 8.213/91. Por 

oportuno, registra-se que, segundo entendimento dominante na 

jurisprudência pátria, nas ações em que se objetiva a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu 

convencimento com base na prova pericial, não deixando de se ater, 

entretanto, aos demais elementos de prova, sendo certo que, conforme 

concluiu o expert, a incapacidade laborativa da autora é parcial e 

temporária. Aliás, os termos do laudo pericial não permitem outra 

conclusão que não a de que a demandante encontra-se incapacitada 

parcialmente para o trabalho, não estando preenchidos, desse modo, 

requisitos além dos exigidos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, conforme prevê o artigo 62, da Lei de 

Benefício: “Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível 

de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 

Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.” Por outro 

lado, o direito ao benefício previdenciário de auxílio-doença, se mostra 

patente à medida que não houve comprovação nos autos, quanto à 

reabilitação profissional, seja através da prova documental carreada ao 

feito, ou pela prova pericial realizada no presente caso. Assim, como no 

caso dos autos, o segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual terá direito ao benefício mencionado, até que 

seja restabelecida a sua capacidade profissional, ou até mesmo, em caso 

contrário, passe a receber o benefício oriundo da aposentadoria por 

invalidez em caso de restar infrutífera a sua recolocação no meio de 

trabalho. Assim dispõe a Súmula 25 da AGU: "Será concedido 

auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o 

trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os 

demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela 

que permita sua reabilitação para outras atividades laborais." Tocante ao 

termo inicial do benefício, nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei 8.213/91, 

bem como, entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no 

REsp: 1439115 SC 2014/0043060-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/04/2014), o termo inicial, em circunstância como a 

dos autos, se dará da data do requerimento indeferido (25/02/2019). 

Assim, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a concessão do mesmo ao autor. Ante o 

exposto, nos termos do art. 490, do CPC, JULGO PROCEDENTE, o pedido 

formulado pela autora Aparecida Alencar de Sena e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, apenas: a) A IMPLANTAR o benefício 

de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo (25/02/2019), 

com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário de benefício; b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas quanto ao benefício de 

auxílio doença, desde o requerimento da esfera administrativa 

(25/02/2019), devendo incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 

204, do STJ), de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

requerido, observando-se o disposto da CNGC/MT, REQUISITANDO A 

IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta 

(30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios 

que FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC, e Súmula nº 111 do STJ). 

DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, 

eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei 

nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, 

§ 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento ao 

disposto no artigo 1288, § 1º, I a VI da CGNC/MT, declaro: Segurado: 

Aparecida Alencar de Sena; Benefício: Auxílio-Doença. Renda mensal: 

valor equivalente 100% (cem por cento) do salário de benefício. Benefício 

concedido judicialmente. Tutela de urgência deferida por ocasião da 

sentença. Direito ao recebimento das parcelas atrasadas reconhecido, 

desde o requerimento administrativo (25/02/2019), até sua efetiva 

implantação. Por fim, FACULTO ao INSS incluir a autora em programa de 

reabilitação profissional. Deverá a autarquia manter o benefício ativo até a 

obtenção reabilitação desta, em consequência: a) AUTORIZO o INSS a 

cancelar o benefício a partir do momento em que obtida e certificada a 

reabilitação do autor para o exercício de outra função, compatível com a 

patologia de que é portador. b) FIXO o termo final do auxílio doença (DCB) 

na data da certificação da reabilitação do autor para o exercício de 

profissão compatível com sua condição de saúde, ou na data da 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. c) DETERMINO, 

desde já, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez se não 

incluído o autor em programa de reabilitação profissional e/ou se não 

obtida e certificada a reabilitação no prazo de um (01) ano da intimação do 

INSS sobre a presente sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

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

o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS SEBOLD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002870-36.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): IZAIAS SEBOLD REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença proposta por Izaias Sebold em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. Alegou que preenche os requisitos legais para a obtenção de 

tal benefício previdenciário, e que realizou requerimento administrativo em 

08/01/2019, sendo que este foi indeferido pela autarquia requerida. Por 

essa razão, propôs a presente demanda, requerendo tutela antecipada e, 

ao final, sua procedência, conferindo-lhe o direito a aposentadoria por 

invalidez ou ao auxílio-doença, eis que laborava como trabalhadora rural. 

Com a inicial acompanhou diversos documentos anexados no PJE. No Id. 

21240264 a inicial foi recebida e na oportunidade se deferiu a gratuidade 

da justiça, bem como determinou a realização de perícia médica no 

requerente. Aportou aos autos o laudo médico pericial realizado com a 

parte requerente (Id. 27089017). O requerido apresentou sua contestação 

ao Id. 29931302, oportunidade em que suscitou a preliminar de prescrição 

das parcelas vencidas no prazo quinquenal ao do ajuizamento da ação e 

da incidência da autotutela nos benefícios previdenciários, e, no mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos da parte autora. Impugnação à 

contestação e manifestação acerca do laudo médico pericial pela parte 

autora (Id. 30037918). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, 

mormente a produção de prova testemunhal, haja vista que a prova 

documental e pericial já produzida é suficiente para a elucidação dos 

fatos, conforme se verá adiante: "Art. 355. O juiz julgará antecipadamente 

o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;" Com relação à 

preliminar e prescrição, tal pleito não merece muitas digressões, na medida 

em que o requerimento do benefício ora pretendido, teve seu indeferimento 

administrativo na data de 08/01/2019, sendo que o ajuizamento da 

demanda se deu em 27/06/2019, ficando evidente o curto lapso entre o 

indeferimento administrativo e ajuizamento da ação, o que não enseja a 

modo algum, na prescrição arguida pela requerida. Sendo assim, REJEITO 

a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. Também vislumbro que 

a parte requerida, em sede de contestação, suscitou preliminar incidência 

da autotutela do benefício, o que passo a apreciar. Argumenta a parte 

requerida que o juízo deve analisar no presente caso não apenas a 

incapacidade da parte autora, mas também a qualidade de segurado e a 

carência mínima legal, como requisitos para concessão do benefício 

almejado. Quanto a preliminar acima exposta, observo que ela se 

confunde com o mérito da demanda, haja vista questionar a parte 

requerida sobre os pressupostos para concessão do benefício, questões 

que serão analisadas com as razões de mérito do pedido. Posto tais 

considerações, afasto a preliminar levantada pelo requerido, aplicando ao 

presente caso a “Teoria da Asserção”, resultando na análise da preliminar 

suscitada junto com o exame do mérito da presente ação. Assim, 

inexistindo outras preliminares ou questões processuais a serem 

decididas, passarei a enfrentar o mérito da demanda. DO MÉRITO 

Consiste, então, o cerne da questão em comento, em saber se a parte 

autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos 

exigidos à concessão do benefício postulado. Em relação à Seguridade 

Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 

194, caput: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social”. Segundo a Lei Previdenciária: “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” (art. 

59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta medida, os requisitos para a concessão 

do auxílio-doença são os seguintes: “1) vínculo do segurado com a 

Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção 

dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como, nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três 

(03) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB)”. Por sua vez, o 

laudo pericial encartado aos autos atesta que a parte requerente é 

acometida de doença degenerativa articular, osteoartrose, em coluna 

vertebral, quadril bilateral e joelho direito, incapacitando-a para qualquer 

tipo de atividade laboral. Destaca-se que o referido laudo expõe que o 

autor sofre com uma moléstia permanente, evolutiva e que incapacita a 

parte autora de exercer qualquer atividade. Sendo assim, pode-se concluir 

que a autora se encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia (trabalhadora 

rural). Todavia, as condições pessoais do(a) segurado(a) devem ser 

avaliadas dentro de seu contexto social, se considerada sua idade, 

aptidões, grau de instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali 

para frente, bem como a diminuição do nível de renda que a nova 

profissão poderá acarretar. A jurisprudência manifesta-se no mesmo 

sentido: “INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. 

CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. TERMO INICIAL. (...) A 

circunstância de ter o laudo pericial registrado a possibilidade, em tese, de 

serem desempenhadas pelo segurado funções laborativas que não exijam 

esforço físico no uso das mãos e braços, não constitui óbice ao 

reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso concreto, em 

especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar evidente a 

impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o uso de 

força física, como as de natureza burocrática. Cabível o restabelecimento 

do auxílio doença desde que indevidamente cessado, frente à 

constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 

com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015)” Tocante ao requisito de impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir a subsistência do(a) 

trabalhador(a) e não consta nenhum documento nos autos atestando o 

grau de instrução da parte requerente, mas nota-se que a requerente 

possui atualmente 50 (cinquenta) anos, sendo muito difícil nesta faixa 

etária se adaptar a funções que jamais teve contato, o que evidência que 

a reabilitação seria extremante dificultosa senão impossível, assim, 

entendo que a requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, haja vista 

que preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 

POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O LIMITE DO 

§2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. REEXAME 

NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 
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aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais da requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação da parte autora no meio de 

trabalho. Destarte, da simples análise do quadro clínico do requerente, 

comprovado pela perícia, das atividades que costumava desenvolver 

(trabalhador rural), é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar 

a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, sendo que, em virtude 

de sua atual idade 50 (cinquenta) anos, verificada a impossibilidade de 

reabilitação no mercado de trabalho geral, motivo pelo qual, resta-nos 

analisar sua condição de segurado(a). Contudo, fundamentação da 

comprovação da qualidade de segurada da parte autora a prova 

documental juntada aos autos, indicando que a requerente laborava na 

zona rural em economia familiar, tudo para subsistência. Por oportuno, 

calha à fiveleta registrar que, segundo entendimento dominante na 

jurisprudência pátria, nas ações em que se objetiva a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu 

convencimento com base na prova pericial, não deixando de se ater, 

entretanto, aos demais elementos de prova, sendo certo que, conforme 

concluiu o expert, a incapacidade laborativa da autora é permanente para 

qualquer atividade profissional, não havendo falar-se em reabilitação 

profissional, dada a natureza da patologia que a acomete (laudo pericial de 

Id. 27089017). Aliás, os termos inequívocos do laudo pericial não permitem 

outra conclusão que não a de que a demandante se encontra 

definitivamente incapacitado para o trabalho, estando preenchidos, desse 

modo, requisitos além dos exigidos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, conforme prevê o artigo 62, da Lei de 

Benefício: “Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível 

de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.” 

D’outra banda, no que tange ao termo inicial, cabe, neste ponto, esclarecer 

as peculiaridades apresentadas na presente demanda. No caso em tela, a 

causa de pedir da demanda fundou-se em um pedido realizado 

diretamente no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no qual restou 

indeferido, em 08/01/2019 (Id. 21192108 – Pág. 2), sendo a presente ação 

ajuizada em 27/06/2019, com o intuito de alcançar a concessão do 

benefício que lhe fora indeferido administrativamente. Tocante ao termo 

inicial do benefício da aposentadoria por invalidez, segundo previsão da 

legislação previdenciária, este será “da data do início da incapacidade ou 

da data da entrada do requerimento”, conforme os termos do art. 43 da Lei 

nº 8.213 /91: “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir 

do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto 

nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo. (...) § 1º Concluindo a perícia médica inicial 

pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a 

aposentadoria por invalidez será devida: (Redação dada pela Lei nº 9.032, 

de 1995) (...) b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, 

contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da 

incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas 

datas decorrerem mais de trinta dias. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99).” Sendo assim, o termo inicial do benefício de aposentadoria por 

invalidez será do requerimento administrativo do auxílio-doença 

(01/08/2015). Por fim, restando comprovados os requisitos legais para 

obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a 

procedência dos pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO 

DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Izaias 

Sebold e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos 

seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde o requerimento administrativo do auxílio-doença 

(08/01/2019); b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo (08/01/2019), até a data imediatamente anterior a sua 

efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 

0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, 

ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Izaias Sebold TUTELA DE 

URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial determinando a IMPLANTAÇÃO 

do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de trinta (30) dias. O 

perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC, e 

Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das 

custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, 

artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 

7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que 

o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um 

mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). 

Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1288, § 1º, I a VI da 

CGNC/MT, declaro: Segurado: Izaias Sebold; Benefício: Aposentadoria 

Invalidez; Renda mensal: valor equivalente a 100% (cem por cento) do 

salário de benefício. Benefício concedido judicialmente. Tutela de urgência 

deferida por ocasião da sentença. Direito ao recebimento das parcelas 

atrasadas reconhecido, desde o indeferimento administrativo 

(08/01/2019), até sua efetiva implantação.” Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001709-54.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JUVINIANO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROZEM RIO PRETO EIRELI - ME (REU)

 

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

finalidade de intimar o(a)s patrono(a)s da parte autora acerca da decisão 

de id. 31088835, com audiência de conciliação designada para o dia 

23/06/2020, às 12h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003451-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE LURDES LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ALTA FLORESTA - AMAF (REU)

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora para 

manifestação acerca da certidão ID do documento: 25965163, no prazo de 

5 dias. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004462-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. C. D. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))
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LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004462-52.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: EMILIA SIMONE CARLOS DE PINHO CANUTO REQUERIDO: 

RODRIGO CANUTO Vistos, etc. Conforme noticiado sob ID 27272197, 

houve a perda superveniente do objeto da presente demanda. Por isso, a 

parte autora e o Ministério Público pugnaram pela extinção o feito, sem 

resolução do mérito. De fato, sendo desnecessária a autorização judicial 

almejada, impõe-se a extinção do feito por ausência de interesse 

processual. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extingo o 

feito, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Havendo o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em até 15 (quinze) dias, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 16 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004389-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA FERNANDES (EXECUTADO)

EDSON APARECIDO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

certidão de decurso de prazo, requerendo o que de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Mariel Valéria Althmann Toni 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001563-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO GOMES DOS SANTOS (REU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte Requerente acerca da 

certidão ID 28795172 e em nova tentativa de citação, para, no prazo de 

cinco (05) dias efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

para cumprimento do Mandado de citação em outra Comarca, JUNTANDO 

A GUIA quitada, bem como o COMPROVANTE DE PAGAMENTO nos autos, 

de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição 

nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Mariel Valéria Althmann Toni 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005076-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIANO BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP (REU)

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora para 

impugnação às contestações apresentadas, no prazo de 15 dias. Mariel 

Valéria Althmann Toni Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002429-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

certidão ID 29451268, no prazo de 5 dias. Mariel Valéria Althmann Toni 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001925-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CARLOS PASSOS (REU)

MONICA SOUSA PINTO (REU)

MARCIO CABRAL FERNANDES (REU)

MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO (REU)

CIBELE SOUSA PINTO CABRAL FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes, conforme item 4 da decisão de ID 22594750, para 

manifestação acerca da proposta de honorários de ID 31296550, em 05 

(cinco) dias. Havendo concordância, a parte autora deverá, no mesmo 

prazo, depositar a verba honorária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001925-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CARLOS PASSOS (REU)

MONICA SOUSA PINTO (REU)

MARCIO CABRAL FERNANDES (REU)

MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO (REU)

CIBELE SOUSA PINTO CABRAL FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes, conforme item 4 da decisão de ID 22594750, para 

manifestação acerca da proposta de honorários de ID 31296550, em 05 

(cinco) dias. Havendo concordância, a parte autora deverá, no mesmo 

prazo, depositar a verba honorária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001875-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANELISE WELLMANN DA RIVA (REU)

LUDOVICO WELLMANN DA RIVA (REU)

ARIOSTO DA RIVA NETO (REU)

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (REU)

KARIN WELLMANN DA RIVA DE ALMEIDA (REU)

CAROLINA REIS BAZZO DA RIVA (REU)

ESPÓLIO DE RENATE ANNA WELLMANN DA RIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

Intimação das partes, conforme decisão de ID 22714338, para 

manifestação acerca da proposta de honorários de ID 31280949, em 05 

(cinco) dias. Havendo concordância, a parte autora deverá, no mesmo 

prazo, depositar a verba honorária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001875-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANELISE WELLMANN DA RIVA (REU)

LUDOVICO WELLMANN DA RIVA (REU)

ARIOSTO DA RIVA NETO (REU)

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (REU)

KARIN WELLMANN DA RIVA DE ALMEIDA (REU)

CAROLINA REIS BAZZO DA RIVA (REU)

ESPÓLIO DE RENATE ANNA WELLMANN DA RIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

Intimação das partes, conforme decisão de ID 22714338, para 

manifestação acerca da proposta de honorários de ID 31280949, em 05 

(cinco) dias. Havendo concordância, a parte autora deverá, no mesmo 

prazo, depositar a verba honorária.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002836-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos para que, querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002837-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos para que, querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002834-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos para que, querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG TAXI AEREO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1000869-15.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da parte autora para providenciar a distribuição 

da carta precatória disponibilizada no documento de ID. 26861807, 

efetuando o recolhimento das custas e eventuais diligências na comarca 

deprecada, comprovando posteriormente nestes autos a distribuição, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, nos termos do art. 485, CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001689-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

OFELIA GOMES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

certidão negativa de ID 29787333, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003967-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CORTE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRANDAO OAB - SP153097-O (ADVOGADO(A))

JULIA LUIZA BRANDAO OAB - SP405417 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNES FELICIA DE SOUZA (REQUERIDO)

MARCIONILO CORTE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA INES DE SOUZA MAGNANI (HERDEIRO)

EDSON BATISTA CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARINALVA FELICIA DE SOUZA FRANCHINI (HERDEIRO)

DINALVA FELICIA DE SOUZA CORREIA (HERDEIRO)

 

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

os presentes autos com o fito de intimar o patrono do autor acerca do 

edital de citação de ID 31443309 disponível nos autos, para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar e comprovar a sua publicação.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004846-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. D. O. D. (REQUERIDO)

 

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

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

autora para manifestação acerca da certidão de ID 29618188, no prazo de 

cinco (05) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MAURO MARCOS OAB - SP107758 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

RONALDO MARTINS OAB - SP362425 (ADVOGADO(A))

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

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

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

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

PEDRO VICTOR LASCANE DARDAQUE FILHO OAB - SP348931 

(ADVOGADO(A))

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

BRENO ASSUNCAO TANNUS DA ROCHA OAB - SP424311 

(ADVOGADO(A))

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

ROGÉRIO CAMARGO GONÇALVES DE ABREU OAB - SP213983-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003126-76.2019.8.11.0007 

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

JUDICIAL: INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME Vistos, etc. Tocante ao 

termo inicial do prazo para desocupação voluntária da parte 

autora/reconvinda da propriedade em tela, desnecessária que a intimação 

seja feita por mandado, mormente porque a intimação por via eletrônica 

deve prevalecer, sempre que possível (art. 270, CPC[1]). Neste viés, 

evidente que a parte autora/reconvinda teve ciência do conteúdo da 

decisão que determinou a desocupação voluntária, através de seu 

patrono, pelo acesso registrado no PJe, no dia 30/03/2020, conforme 

expediente ns. 4523630 e 4523631. Tanto é que o autor/reconvinte 

transcreveu trechos da referida decisão em suas razões do gravo de 

instrumento n. 1008432-13.2020.8.11.0000 (ID 31278774), não havendo 

dúvidas de que tem pleno conhecimento da ordem de desocupação. 

Assim, consigno que é dispensável que a intimação seja concretizada por 

oficial de justiça, ficando prejudicados os pedidos apresentados na 

petição de ID 30863960. Para fins de contagem de prazo, deve a 

Secretaria utilizar a data da ciência apontada nos expedientes n. 4523630 

e 4523631, assim como a sistemática de contagem de prazos inerentes às 

intimações pelo processo eletrônico, e, findo este, expedir o competente 

mandado de despejo, caso não haja notícia nos autos da desocupação 

voluntária. Outrossim, com o recolhimento das custas comprovado sob ID 

30908087, fica mantida a ordem de despejo, após o exame positivo de 

admissibilidade da reconvenção, ora confirmado. No que concerne ao 

pedido de habilitação de crédito de ID 31251007, honrando o dever de 

consulta, determino a intimação de ambas as partes para manifestação no 

prazo de quinze dias, sob pena de preclusão. Quanto ao pedido de dilação 

do prazo para desocupação voluntária para trinta dias, a parte 

autora/reconvinda defende que há mais de setenta animais “alongados” 

nas “juquiras” e que os cinco prepostos contratados para a reunião 

destes semoventes e sua posterior retirada foram impedidos de trabalhar 

pela ré/reconvinte, que teria trancado as porteiras e inviabilizado a 

continuidade dos trabalhos. Pela leitura deste juízo, tais termos 

correspondem a animais que não estão devidamente alocados nos pastos, 

pois avançado sobre área com vegetação nativa ou praguejada, de difícil 

acesso. Todavia, primeiramente, nota-se que autor/reconvindo, como já fiz 

em outra oportunidade, pleiteia questão que já foi objeto de deliberação. 

Desta vez, o pedido de concessão de dilação de prazo foi aviado no 

agravo de instrumento n. 1008432-13.2020.8.11.0000, tendo a relatora 

negado a tutela recursal e mantido a decisão atacada, assim como o prazo 

estipulado para a desocupação voluntária. Tendo a negativa sido proferida 

no dia 14/04/2020, no dia 16/04/2020 vem então requerer a dilação 

perante este juízo de plano (ID 31288329). Contudo, os argumentos 

expendidos não tem o condão de promover a aludida majoração do prazo. 

Como destacado na decisão monocrática proferida no referido agravo de 

instrumento e na decisão de ID 30729067, o autor/reconvindo 

comprometeu-se, por acordo entabulado em juízo (perante o CEJUSC), a 

promover a desocupação da área em novembro de 2019, e, até o 

momento, abril de 2020, não honrou o avençado. O fato de que tais 

animais estariam em local de difícil acesso e/ou remoção é sabido nos 

autos, de modo que teve o autor/reconvindo tempo suficiente para adotar 

as medidas necessárias à integral desocupação da área, o que afasta a 

pertinência de seu pedido de dilação de prazo. Ademais, como também 

destacado na decisão de ID 30729067, o acervo probatório não demonstra 

a suposta precariedade das instalações da fazenda arrendada quanto às 

cercas, cochos e estradas, fatores que, segundo o autor/reconvindo, 

dificultariam a remoção dos animais. Deve ser sopesado, como questão 

primordial, que o autor/reconvindo permanece na área arrendada, a 

despeito de, confessamente, não estar adimplindo as parcelas mensais 

assumidas no contrato de arrendamento. Ainda, no que tange à 

controvérsia instaurada sobre o auxílio ou o empecilho da ré/reconvinte 

com relação aos prepostos do autor/reconvindo para o acesso à fazenda 

e para os trabalhos de localização e retirada dos animais, impõe-se a 

produção de prova oral para verificar a verdade real, pois ambas as 

partes não trouxeram comprovações acerca de suas alegações. 

Contemplando todas estas razões, indefiro o pedido de dilação do prazo 

de desocupação de ID 31288329. Sobre a questão, consigno, às partes, 

que a imposição de dificuldades ao cumprimento da ordem judicial de 

despejo pode ensejar a aplicação de multa por má-fé, nos termos do art. 

77, IV, do CPC, que, em sua parte final, firma o dever de “não criar 

embaraços à sua efetivação” às “as decisões jurisdicionais”. Encerrado o 

prazo de desocupação voluntária, como ordenado na decisão de ID 

30729067, deverá ser expedido o mandado de despejo, e, na 

oportunidade, sendo possível, sejam verificados quantos animais do autor 

ainda estão na área do arrendamento. Entendendo que se o 

autor/reconvindo mantiver animais na propriedade da ré/reconvinte estará 

a descumprir a ordem judicial de despejo, ex officio, utilizando o poder 

geral de efetivação das decisões judicial conferido pelo art. 139, IV, do 

CPC[2], fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cabeça de 

animal que lá permaneça. Consigno que esta multa poderá também ser 

revertida em desfavor da ré/reconvinda caso se constate que a remoção 

foi impossibilitada ou dificultada por suas ações ou omissões, pois, assim, 

estaria a criar embaraços à efetivação da tutela jurisdicional, como 

fundamentado acima. Não podendo o oficial de justiça mensurar quantos 

são os animais remanescentes, deverão os autos vir à conclusão, para 

que seja deliberado acerca de quais medidas serão tomadas e sobre 

quem recairá o ônus, pois, no momento, impõe-se a colheita de mais 

provas antes da delimitação de tais responsabilidades. Intimem-se 

urgentemente as partes para ciência acerca da data agendada para o 

início dos trabalhos (13/05/2020, ID 31347858), quando poderão 

comparecer, acompanhados por assistente técnicos. Sempre a presente 

como mandado e carta precatória. Cabe à Secretaria promover a intimação 

eletrônica das partes quanto a esta decisão, caso não seja feita 

automaticamente por alguma indisponibilidade técnica, assim como 

certificar o prazo para a desocupação voluntária, conforme acima 

delineado. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre 

que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. [2] IV - determinar todas 

as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 
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necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MAURO MARCOS OAB - SP107758 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

RONALDO MARTINS OAB - SP362425 (ADVOGADO(A))

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

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

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

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

PEDRO VICTOR LASCANE DARDAQUE FILHO OAB - SP348931 

(ADVOGADO(A))

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

BRENO ASSUNCAO TANNUS DA ROCHA OAB - SP424311 

(ADVOGADO(A))

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

ROGÉRIO CAMARGO GONÇALVES DE ABREU OAB - SP213983-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003126-76.2019.8.11.0007 

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

JUDICIAL: INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME Vistos, etc. Tocante ao 

termo inicial do prazo para desocupação voluntária da parte 

autora/reconvinda da propriedade em tela, desnecessária que a intimação 

seja feita por mandado, mormente porque a intimação por via eletrônica 

deve prevalecer, sempre que possível (art. 270, CPC[1]). Neste viés, 

evidente que a parte autora/reconvinda teve ciência do conteúdo da 

decisão que determinou a desocupação voluntária, através de seu 

patrono, pelo acesso registrado no PJe, no dia 30/03/2020, conforme 

expediente ns. 4523630 e 4523631. Tanto é que o autor/reconvinte 

transcreveu trechos da referida decisão em suas razões do gravo de 

instrumento n. 1008432-13.2020.8.11.0000 (ID 31278774), não havendo 

dúvidas de que tem pleno conhecimento da ordem de desocupação. 

Assim, consigno que é dispensável que a intimação seja concretizada por 

oficial de justiça, ficando prejudicados os pedidos apresentados na 

petição de ID 30863960. Para fins de contagem de prazo, deve a 

Secretaria utilizar a data da ciência apontada nos expedientes n. 4523630 

e 4523631, assim como a sistemática de contagem de prazos inerentes às 

intimações pelo processo eletrônico, e, findo este, expedir o competente 

mandado de despejo, caso não haja notícia nos autos da desocupação 

voluntária. Outrossim, com o recolhimento das custas comprovado sob ID 

30908087, fica mantida a ordem de despejo, após o exame positivo de 

admissibilidade da reconvenção, ora confirmado. No que concerne ao 

pedido de habilitação de crédito de ID 31251007, honrando o dever de 

consulta, determino a intimação de ambas as partes para manifestação no 

prazo de quinze dias, sob pena de preclusão. Quanto ao pedido de dilação 

do prazo para desocupação voluntária para trinta dias, a parte 

autora/reconvinda defende que há mais de setenta animais “alongados” 

nas “juquiras” e que os cinco prepostos contratados para a reunião 

destes semoventes e sua posterior retirada foram impedidos de trabalhar 

pela ré/reconvinte, que teria trancado as porteiras e inviabilizado a 

continuidade dos trabalhos. Pela leitura deste juízo, tais termos 

correspondem a animais que não estão devidamente alocados nos pastos, 

pois avançado sobre área com vegetação nativa ou praguejada, de difícil 

acesso. Todavia, primeiramente, nota-se que autor/reconvindo, como já fiz 

em outra oportunidade, pleiteia questão que já foi objeto de deliberação. 

Desta vez, o pedido de concessão de dilação de prazo foi aviado no 

agravo de instrumento n. 1008432-13.2020.8.11.0000, tendo a relatora 

negado a tutela recursal e mantido a decisão atacada, assim como o prazo 

estipulado para a desocupação voluntária. Tendo a negativa sido proferida 

no dia 14/04/2020, no dia 16/04/2020 vem então requerer a dilação 

perante este juízo de plano (ID 31288329). Contudo, os argumentos 

expendidos não tem o condão de promover a aludida majoração do prazo. 

Como destacado na decisão monocrática proferida no referido agravo de 

instrumento e na decisão de ID 30729067, o autor/reconvindo 

comprometeu-se, por acordo entabulado em juízo (perante o CEJUSC), a 

promover a desocupação da área em novembro de 2019, e, até o 

momento, abril de 2020, não honrou o avençado. O fato de que tais 

animais estariam em local de difícil acesso e/ou remoção é sabido nos 

autos, de modo que teve o autor/reconvindo tempo suficiente para adotar 

as medidas necessárias à integral desocupação da área, o que afasta a 

pertinência de seu pedido de dilação de prazo. Ademais, como também 

destacado na decisão de ID 30729067, o acervo probatório não demonstra 

a suposta precariedade das instalações da fazenda arrendada quanto às 

cercas, cochos e estradas, fatores que, segundo o autor/reconvindo, 

dificultariam a remoção dos animais. Deve ser sopesado, como questão 

primordial, que o autor/reconvindo permanece na área arrendada, a 

despeito de, confessamente, não estar adimplindo as parcelas mensais 

assumidas no contrato de arrendamento. Ainda, no que tange à 

controvérsia instaurada sobre o auxílio ou o empecilho da ré/reconvinte 

com relação aos prepostos do autor/reconvindo para o acesso à fazenda 

e para os trabalhos de localização e retirada dos animais, impõe-se a 

produção de prova oral para verificar a verdade real, pois ambas as 

partes não trouxeram comprovações acerca de suas alegações. 

Contemplando todas estas razões, indefiro o pedido de dilação do prazo 

de desocupação de ID 31288329. Sobre a questão, consigno, às partes, 

que a imposição de dificuldades ao cumprimento da ordem judicial de 

despejo pode ensejar a aplicação de multa por má-fé, nos termos do art. 

77, IV, do CPC, que, em sua parte final, firma o dever de “não criar 

embaraços à sua efetivação” às “as decisões jurisdicionais”. Encerrado o 

prazo de desocupação voluntária, como ordenado na decisão de ID 

30729067, deverá ser expedido o mandado de despejo, e, na 

oportunidade, sendo possível, sejam verificados quantos animais do autor 

ainda estão na área do arrendamento. Entendendo que se o 

autor/reconvindo mantiver animais na propriedade da ré/reconvinte estará 

a descumprir a ordem judicial de despejo, ex officio, utilizando o poder 

geral de efetivação das decisões judicial conferido pelo art. 139, IV, do 

CPC[2], fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cabeça de 

animal que lá permaneça. Consigno que esta multa poderá também ser 

revertida em desfavor da ré/reconvinda caso se constate que a remoção 

foi impossibilitada ou dificultada por suas ações ou omissões, pois, assim, 

estaria a criar embaraços à efetivação da tutela jurisdicional, como 

fundamentado acima. Não podendo o oficial de justiça mensurar quantos 

são os animais remanescentes, deverão os autos vir à conclusão, para 

que seja deliberado acerca de quais medidas serão tomadas e sobre 

quem recairá o ônus, pois, no momento, impõe-se a colheita de mais 

provas antes da delimitação de tais responsabilidades. Intimem-se 

urgentemente as partes para ciência acerca da data agendada para o 

início dos trabalhos (13/05/2020, ID 31347858), quando poderão 

comparecer, acompanhados por assistente técnicos. Sempre a presente 

como mandado e carta precatória. Cabe à Secretaria promover a intimação 

eletrônica das partes quanto a esta decisão, caso não seja feita 

automaticamente por alguma indisponibilidade técnica, assim como 

certificar o prazo para a desocupação voluntária, conforme acima 

delineado. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre 

que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. [2] IV - determinar todas 

as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001827-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NERES CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001827-30.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: LEANDRO NERES CAIRES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

de indenização aforada por Leandro Neres Caires contra o Estado de 

Mato Grosso, a União e o Hospital Regional Albert Sabin de Alta 

Floresta-MT. De proêmio, é patente a ilegitimidade do Hospital Regional 

Albert Sabin de Alta Floresta para figurar no polo passivo desta relação 

jurídica, tendo em vista ser entidade sem personalidade jurídica própria, 

mantida pelo Estado de Mato Grosso[1]. Ademais, igualmente pode ser 

vislumbrada a ilegitimidade passiva da União, pois ainda que o suposto 

fato lesivo tenha ocorrido por erro médico, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, o ente federal não assume o status de garante, condição que recai 

para o Estado de Mato Grosso. Nessa trilha jurídica: DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO 

MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA 

PRESTADO NO ÂMBITO DO SUS POR ENTIDADES MUNICIPAIS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTERVENÇÃO 

FACULTATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA EM 

REALIZAR-SE CIRURGIA. PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. GRAVIDADE DAS LESÕES. ESPERA QUE EXCEDEU O TEMPO 

RECOMENDADO PELA MEDICINA. LESÕES CONSOLIDADAS. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. ITEM 4.1.4.2 DO MANUAL DE 

ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS A JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. A responsabilidade da União pelo custeio do SUS não vai ao 

ponto de fazê-la garante última, como se todos os atos médicos 

praticados no âmbito do referido sistema fossem de responsabilidade dela 

(e dos entes federativos, pela mesma razão). Falta nexo causal a interligar 

o papel desempenhado pela União como gestora do SUS e o dano ocorrido 

em estabelecimento credenciado, do que se conclui que não é dela a 

responsabilidade pelo atos praticados pelos profissionais da saúde que 

prestam atendimento a pacientes, salvo, claro, quando estes sejam seus 

prepostos, isto é, servidores públicos federais. 2. Não há de se confundir 

os pedidos de indenização por erro médico com os de fornecimento de 

medicamento ou tratamento médico. Nesse último caso a responsabilidade 

da União, dos Estados e dos municípios é solidária, podendo o cidadão 

optar por demandar contra qualquer deles ou contra todos. No entanto, 

quanto ao dano moral decorrente de erro médico ou falha no atendimento 

prestado por hospital ou posto de saúde municipal credenciado pelo SUS, 

é do município a responsabilidade civil, razão pela qual deve este figurar 

no polo passivo da demanda. (...) (TRF-4 - AC: 50049621920164047001 

PR 5004962-19.2016.4.04.7001, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data 

de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA) Logo, em razão da 

ilegitimidade passiva ad causam, deve a União ser excluída do polo 

passivo, mantendo-se, assim, a competência deste Juízo para o 

processamento e o julgamento desta demanda. Ainda, nota-se que o valor 

atribuído à causa não corresponde à soma de todos os pedidos 

indenizatórios, cabendo à parte autora retificá-lo. Por fim, nos termos do 

art. 319, II, do CPC, deve o autor indicar seu endereço eletrônico, que não 

deve ser o mesmo de seu causídico (art. 287, CPC), a fim de permitir que 

intimações pessoais sejam feitas eletronicamente. Ante o exposto, 

determino a emenda à inicial, em quinze dias, quando deverá a parte 

autora retificar o polo passivo e o valor da causa e integrar sua 

qualificação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

aludido lapso temporal, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 22 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] 

http://www5.saude.mt.gov.br/alta-floresta

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TEREZINHA BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Advogados, para promover o devido cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003188-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMADAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

EMANUEL MARCOS DA SILVA (REU)

JOSIANE DA SILVA MIGUEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003188-19.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

civil pública ambiental com pedido de antecipação da movida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

EMADAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA –EPP, EMANUEL 

MARCOS DA SILVA e JOSIANE DA SILVA MIGUEL, todos qualificados nos 

autos. Alega em síntese o autor que, ao proceder com visita fiscalizatória 

na empresa requerida, a equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA, constatou a apresentação 

de informação falsa tocante a créditos de produtos e subprodutos 

florestais em sistema oficial de controle, o SISFLORA, sendo tais 

movimentações realizadas apenas no sistema, visando “esquentamento” 

de madeira. Ao final, citando vários preceitos legais, requer a concessão 

de liminar consistente na proibição do requerido em comercializar e 

transportar produtos florestais, física e/ou virtualmente e, no mérito, a 

condenação dos demandados na reparar o dano ambiental causado, 

mediante o pagamento de indenização a ser arbitrada pelo Juízo, bem 

como, a condenação em indenização pelo dano ambiental moral difuso, em 

valor a ser arbitrado. Sob o ID 22227620, determinada a emenda da 

petição inicial. Emenda da petição inicial sob o ID 22979341. Na sequência, 

indeferiu-se a liminar de determinou-se a citação da parte requerida. 

Ainda, a reunião das ações sob os números 1002135-71.2017.8.11.0007, 

1002133- 04.2017.8.11.0007, 1002134- 86.2017.8.11.0007, 

1002132 -19 .2017 .8 .11 .0007 ,  1002129 -  64 .2017 .8 .11 .0 0 0 7 , 

1002130-49.2017.8.11.0007, 1002128-79.2017.8.11.0007 e 1002131- 

Num. 23712921 - Pág. 2, para o fim de evitar decisões conflitantes, nos 

termos do art. 55, § 1º, do CPC. Citada, a parte requerida, ofertou 

contestação. Preliminarmente, alega a inexistência de conexão com os 

processos acima mencionados, eis que o simples fato da requerida 

Emadar ter sido a destinatária das madeiras serradas, não enseja sua 

suposta participação fraudulenta no presente caso, ao passo que sequer 

foi a responsável pela emissão das guias florestais e também não tinha 

conhecimento se as empresas com as quais comercializou produtos agiam 

de forma ilegal. Ademais, aduz que a inicial é inepta, vez que sequer 

apresenta minimamente a descrição do local da ocorrência do dano, além 

de ter a maioria dos seus pedidos fundamentados de forma genérica, 

impossibilitando inclusive a regular apresentação de defesa técnica. 

Suscita a carência da ação, considerando que não há nos autos qualquer 

prova da própria ocorrência de algum ato que possa fazer com que os 

Requeridos sejam responsáveis por qualquer espécie de dano ambiental, 

daí porque, ser o autor totalmente carente de ação por manifesta ausência 

de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do 

mérito. Ainda, argui a ilegitimidade passiva ad causam dos requeridos 

Emadar Ind. e Com. de Madeiras LTDA-EPP e Emanuel Marcos da Silva, por 

não terem sido os autores diretos do suposto dano ambiental, sendo 

somente a destinatária dos produtos adquiridos. Por fim, requer a 

designação de audiência de conciliação, prestigiando assim os termos do 

artigo 334 do CPC. No mérito, a improcedência da ação. Juntou diversos 

documentos. Citada, a requerida JOSIANE DA SILVA MIGUEL, apresentou 

contestação no mesmo sentido da contestação dos demais requeridos. 

Impugnação à contestação. Posteriormente, ante a manifestação da parte 

autora pelo julgamento antecipado da lide, determinou-se a intimação da 
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parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. A parte requerida requereu a 

produção de prova pericial, oral, documental e requisição de documentos. 

A parte autora devidamente intimada, reiterou o pedido de julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico não 

ser o caso de julgamento antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a 

sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Nesse 

ponto, passo a apreciar as preliminares arguidas pela parte demandada. 

Sem delongas, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONEXÃO, 

posto que, compulsando minuciosamente os autos, verifica-se através da 

prova documental produzida na atividade investigativa, a existência de 

indícios de conexão em razão do mesmo contexto fático entre o presente 

feito e os conexos. À propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.CONEXÃO. APLICAÇÃO DO 

ART. 103 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. "Precedente da Colenda 2ª Seção desta Corte (CC nº 

17.588/GO, Relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU de 

23.06.1997) firmou orientação no sentido de que não se exige perfeita 

identidade entre os requisitos fixados nos arts. 103 e 105 do CPC, para 

que se dê a conexão de ações, sendo essencial que o julgador, em seu 

prudente arbítrio, reconheça a pertinência da medida, a fim de possibilitar a 

uniformidade das decisões, em proveito das partes e da eficácia da 

prestação jurisdicional em face do contexto fático-jurídico que se 

apresenta" (REsp 248.312/RS, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, DJ de 5/3/2001). 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo 

reconheceu a existência da conexão entre as ações, tendo em vista que o 

resultado da ação de prestação de contas poderá produzir efeitos diretos 

na ação de cobrança, ficando, pois, configurada a relação de 

prejudicialidade entre elas. 3. A alteração do entendimento do Tribunal de 

origem, no sentido de que a decisão proferida no âmbito da ação de 

prestação de contas pode afetar diretamente o curso da ação de 

cobrança, encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 565.190/PR, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, 

DJe 23/10/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÕES CAUTELARES - 

CAUSAS DE PEDIR COMUNS - CONEXÃO - REUNIÃO DAS AÇÕES - 

RECURSO IMPROVIDO. Para que se configure a conexão, basta que 

ocorra a identidade do pedido ou da causa de petendi, não sendo 

necessária a identidade de partes. A reunião de ações tem o objetivo 

maior de evitar decisões conflitantes, preservando o princípio da 

segurança jurídica, além do que prestigia sobremaneira a celeridade 

processual. (TJMT N.U 0086003-97.2008.8.11.0000, MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/04/2009, Publicado no DJE 30/04/2009).” Ante o exposto, 

REJEITO a presente impugnação à conexão suscitada pela parte 

requerida. Quanto a preliminar denominada, INÉPCIA DA INICIAL, esta não 

merece prosperar, vez que a exordial atende aos requisitos legais, eis que 

a descrição dos fatos possibilita a conclusão dos pedidos e a defesa 

técnica. Logo, não configura-se o disposto no art. 330, §1, do CPC. Com 

efeito, GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, 

Andre; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte em sua doutrina de Processo de 

Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC/2015. ed. 

São Paulo: Método, 2016, p. 24, preceitua que: (...) a petição inicial 

consiste em declaração de vontade do autor a respeito do que ele 

pretende em juízo. De acordo com o art. 112 do Código Civil, tratando-se 

de declaração de vontade, deve se atender mais à intenção nela 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, como 

estabelecido no Enunciado 285 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis. Assim, o pedido deve ser considerado tendo por perspectiva a 

petição inicial como um todo, de forma a dele extrair o que o autor 

efetivamente pretende. Por este motivo, não se exige que o pedido conste 

em tópico separado da petição inicial, embora assim recomende a boa 

técnica processual (...) Ademais, o art. 322 do CPC, assim dispõe: Art. 322 

do CPC - O pedido deve ser certo. (...) § 2º - A interpretação do pedido 

considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 

Desta maneira, ante a descrição dos fatos imputados à parte requerida na 

exordial e que pedidos deduzidos decorrem logicamente destes fatos, não 

há inépcia da inicial. Ainda, REJEITO as preliminares denominadas, 

carência da ação, em razão de suposta ausência de interesse processual 

e a ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que se confundem 

com o mérito da causa, considerando que a prática ou não do ilícito 

ambiental pelos requeridos será objeto de análise no momento do 

julgamento. Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, FIXO 

como pontos controvertidos: a) a ocorrência do dano ambiental narrado na 

exordial pela Empresa e seus sócios b) na hipótese de ocorrência do dano 

ambiental, qual a volumetria de madeira comercializada ou recebida de 

forma ilegal pela parte requerida e seu valor comercial. DEFIRO a inversão 

do ônus da prova em favor da parte Autora, em consonância com a 

sistemática inerente ao dano ambiental. Dessa forma, caberá à parte 

requerida comprovar a regularidade de sua conduta e a ausência do dano 

ambiental. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL 

– QUEIMADA – IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL – 

INEXISTÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1.Os documentos 

acostados aos autos, bem como a descrição dos fatos contidas na inicial 

da Ação Civil Pública permitem aferir que o dano ambiental se estendeu a 

toda a área de 277.549,03 metros, localizada na Avenida Brasil, no Jardim 

Primavera, no qual não há qualquer marcação de divisa entre os lotes, 

sendo demonstrado, ab initio, que atingiu o remanescente pertencente à 

Agravante. 2.“Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio Estado, responder 

pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao princípio 

da precaução. Precedentes.” (STJ – REsp 1237893/SP, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON) 3.Agravo desprovido. (AgR 73391/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 13/08/2014). 

Ademais, em princípio, DEFIRO a produção de prova oral e eventual 

juntada de documentos novos desde que justificados. Assim, tendo em 

vista o pedido da parte requerida em sua peça contestatória, DEFIRO o 

pedido visando estimular a solução consensual dos litígios e DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de agosto de 2020, às 13h30min, a 

ser realizada no Gabinete da 3 Vara da Comarca de Alta Floresta. 

CONSIGNO que não, havendo conciliação, será designada audiência 

instrutória. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente. INTIME-SE a parte 

requerida na pessoa de seus patronos. Alta Floresta, MT, 17 de abril de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000732-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000732-67.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA EXECUTADO: GILBERTO 

NUNES DE OLIVEIRA Vistos. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos pela parte autora em razão da omissão na decisão retro, posto 

que não fundamentou o motivo do afastamento da aplicação das normas 

insertas no art. 139, IV, CPC e art. 530, CPC. Certidão atestando a 

tempestividade dos embargos interpostos. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro 

material, existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC). 

Pois bem. Quanto à omissão alegada, reputo como ausente uma norma 

que autorize que assim se proceda, uma vez que os critérios para a 

cumulação de pedidos estão elencados no art. 327, do CPC, nestes 

termos: “Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o 

mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 

1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos 

sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o 

mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de 

procedimento.” Ainda que possa existir adequação dos pedidos, por 

consistirem em de ordem de pagamento advindas de um mesmo título 

judicial, por certo que o procedimento estipulado pelos arts. 523 e ss. e 

528 e ss. não são uniformes. Cada um desses prevê prazos distintos para 

o pagamento, bem como sanções diversas e modos ímpares de 

insurgência. Enquanto ao Executado confere-se 15 (quinze) dias para 

pagamento do débito (art. 523), e, caso não o faça, tenha a faculdade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 17 de 519



apresentar impugnação no prazo subsequente de 15 (quinze) dias (art. 

525), quando elegido o procedimento criado pelo art. 528, há profunda 

diminuição no prazo de pagamento que corresponde em 3 (três) dias, 

sendo que neste ínterim poderá o Executado apresentar sua justificativa 

ou demonstrar que já o fez. Depreende-se, pois, que os procedimentos 

descritos são claramente distintos, tornando descabida, perante o 

ordenamento processual civil, a cumulação de tais pedidos, pois não são 

idênticos os seus procedimentos. Em corroboro, o art. 780 preconiza que 

é possível a cumulação de execuções, desde que seja o mesmo 

executado, o juízo seja competente para todas julgar e o procedimento 

seja idêntico: “Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, 

ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o 

mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e 

idêntico o procedimento.” Destarte, parece-me irrefragável, a partir dos 

referidos dispositivos, que não é admissível o processamento de ambos 

os ritos em voga no mesmo feito, devendo tais pretensões serem 

perseguidas autos diversos. Alia-se ao entendimento ora adotado o fato 

de que a permissão de processamento de ritos com prazos distintos, nos 

autos, bem como fases procedimentais diversas, acarretaria, por vezes, 

balbúrdia processual quanto ao cumprimento ou não de atos, quanto à 

contagem de prazos, dentre outros impasses ainda não experimentados. 

Por tais motivos, em complementação à fundamentação da decisão 

anterior, AFASTO a aplicação das normas insertas no art. 139, IV, CPC e 

art. 530, CPC. JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, eis que houve omissão junto à decisão retro quanto à 

fundamentação pelo qual afastou as normas insertas no art. 139, IV, CPC 

e art. 530, CPC. No mais, MANTENHO a decisão atacada pelos seus 

próprios fundamentos, a qual indeferiu os pedidos de cunho patrimonial. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de abril de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001824-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001824-75.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado junto ao Id n. 31375013, o contrato discutido na presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 22 de abril de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001834-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001834-22.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado junto ao Id n. 31390735, o contrato discutido na presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 22 de abril de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001660-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

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

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

de 15 (quinze) dias, acerca das Requisições de Pequeno Valor expedidas 

sob Id 31436493. No mesmo prazo, a Parte Autora deverá colacionar o 

Contrato de Honorários Advocatícios, bem como ratificar as contas 

bancárias apresentadas sob Id 20936294, a fim de propiciar o 

levantamento dos valores devidos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DUARTE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000010-28.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

que visa à concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, de 

segurado especial, ajuizada por MARIA LUCIA DUARTE em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Recebida a Inicial, fora 

concedida a gratuidade de justiça e determinada a citação da autarquia 

requerida para apresentar contestação. Apresentada contestação pela 

parte requerida. Impugnação à contestação. Vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento do benefício se deu em 10.04.2019, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Dessa forma, fixo como pontos controvertidos: a) 

o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Consigo que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, CPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível que produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de agosto de 2020, às 14h30min, a ser 

realizada na sala de audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte 

Autora e suas testemunhas intimadas NA PESSOA DE SUA PATRONA 

para comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol 

prévio. Intime-se a autarquia requerida Alta Floresta, MT, 22 de abril de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001841-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON TORRES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001841-14.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial 
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apontando seu endereço eletrônico, bem como, sua profissão, nos termos 

do art. 319, inciso II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

§ Único do NCPC). 2) Transcorrido in albis o prazo fixado no item “1”, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os CONCLUSOS, devidamente triados para 

sentença junto ao Sistema PJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 22 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001843-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001843-81.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial 

apontando seu estado civil, bem como, seu endereço eletrônico, ou, a 

informação de inexistência deste, vez que aquele constante na exordial 

coincide com o e-mail indicado no rodapé como pertencente ao causídico 

do autor, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). 

2) Transcorrido in albis o prazo fixado no item “1”, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os CONCLUSOS, devidamente triados para sentença junto ao 

Sistema PJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 22 

de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001847-21.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001847-21.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial 

apontando seu estado civil, bem como, seu endereço eletrônico, ou, a 

informação de inexistência deste, vez que aquele constante na exordial 

coincide com o e-mail indicado no rodapé como pertencente ao causídico 

do autor, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). 

2) Transcorrido in albis o prazo fixado no item “1”, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os CONCLUSOS, devidamente triados para sentença junto ao 

Sistema PJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 22 

de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001850-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001850-73.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial 

apontando seu estado civil, bem como, seu endereço eletrônico, ou, a 

informação de inexistência deste, vez que aquele constante na exordial 

coincide com o e-mail indicado no rodapé como pertencente ao causídico 

do autor, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). 

2) Transcorrido in albis o prazo fixado no item “1”, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os CONCLUSOS, devidamente triados para sentença junto ao 

Sistema PJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 22 

de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003563-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RAMIRES KLOCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR LUIZ KLOCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003563-20.2019.8.11.0007 Vistos. 1) Tendo em 

vista a alegação de excesso de execução, INTIME-SE o executado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, declarar o valor que entende correto, 

acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, 

nos termos do §4º do art. 525, do CPC, sob pena de sua não apreciação. 

2) Com o aporte do determinado, vista dos autos ao exequente pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 22 de abril de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001823-90.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado junto ao Id n. 31374994, o contrato discutido na presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 22 de abril de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-16.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOARES DE MORAIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001815-16.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:COMERCIAL 

ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO PASSIVO: 

MARINALVA SOARES DE MORAIS DO NASCIMENTO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVADETE ZARICHTA DA SIVA EIRELI (REQUERIDO)

IVADETE ZARICHTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001816-98.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:COMERCIAL 

ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO PASSIVO: IVADETE 

ZARICHTA DA SIVA EIRELI e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 18 de abril 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: 1001826-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUSMAO GRANADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001826-45.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLAUDIO 

GUSMAO GRANADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS 

PETRUCCI JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 20 de abril 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: 1001836-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001836-89.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:BRAZ ANTONIO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004056-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004056-94.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ELISANGELA 

LEITE QUADRA DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando que a Lei Estadual n° 10.656/2017 e o artigo 5º do 

Provimento nº 20/2020-CM estabelecem que serão consideradas como de 

pequeno valor as obrigações cujo valor bruto não exceda 100 (cem) 

UPFs/MT e, tendo em vista que o valor bruto atualizado no presente feito 

(Id nº 31304082) excede ao montante legal para expedição de RPV, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

se pretende o recebimento do crédito por RPV, renunciando ao crédito 

excedente, ou se pretende a expedição de Precatório (art. 4º do 

Provimento nº 20/2020-CM). Caso haja expressa renúncia ao crédito 

excedente, desde já homologo a renúncia e DETERMINO a elaboração do 

cálculo pela Secretaria da Vara diretamente no Sistema de Requisição de 

Pagamento (SRP), nos termos da Portaria nº 528/2019-PRESS-TJMT e do 

Provimento nº 20/2020-CM. Após, REQUISITE-SE o pagamento do valor 

executado diretamente ao ente público, por meio de RPV, no prazo máximo 

de 02 (dois) meses, contados a partir do seu recebimento, com a ressalva 

de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 8º do Provimento nº 

20/2020-CM). Nos termos do artigo 6º do Provimento nº 20/2020 do 

Conselho da Magistratura, serve cópia desta decisão como Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, a ser encaminhada ao executado acompanhada do 

cálculo atualizado do débito a ser juntado ao processo. Ressalto que o 

ente público procederá ao pagamento do valor bruto constante no ofício 

requisitório de pequeno valor, com o uso de guia de depósito na conta 

judicial vinculada ao processo, emitida no endereço eletrônico: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do. De 

outro norte, caso não haja renúncia ao crédito que excede ao valor de 

RPV, EXPEÇA-SE Precatório solicitando o pagamento ao Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, II, 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011025-45.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. BLASIUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8011025-45.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: E. BLASIUS - ME 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. INTIME-SE o procurador do credor para, em 

cinco dias, manifestar sobre a petição Id nº 31303362, consignando que o 

silêncio ensejará na presunção de quitação integral do débito relativo aos 

honorários de sucumbência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001837-74.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:WELLINGTON 

APARECIDO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 
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ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 22 de abril 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: 1001838-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001838-59.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:WELLINGTON 

APARECIDO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003121-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 31337335, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 22 de abril de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010681-64.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GONCALVES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, 1. Ante a citação positiva da executada e a inexistência de 

informação nos autos quanto ao cumprimento da obrigação questionada, 

intime-se o exequente para apresentar memória de cálculo atualizada. 2. 

Após, conclusos para deliberação quanto ao pleito de penhora. 3. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 06 de setembro de 2017 DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA MARIA DE ARAUJO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 31353879, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 22 de abril de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003201-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR VIANA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 30939484, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 22 de abril de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PITER TOZZI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002787-20.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE 

PITER TOZZI DOMINGUES REQUERIDO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE 

AUTOGESTAO VEICULAR Vistos. Inicialmente, dou por prejudicado o 

pedido de decretação da revelia da requerida formulado na impugnação, 

tendo em vista que já fora reconhecida a ausência de citação válida e 

regular representação anteriormente, conforme se nota no despacho 

proferido no ID nº. 25234638. No mais, analisando detidamente o presente 

feito verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a 

conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da 

ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

defiro o pedido formulado na contestação e designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 27 DE AGOSTO DE 2020 às 14:00 

horas. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intime-se a testemunha LAERCIO ALBINO DE 

SOUZA, indicada à fl. 16 da contestação constante no ID nº. 26876896. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 21 de 519



Processo Número: 1003442-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 31375892, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 33318, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

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

31375892, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010965-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON TRAMONTIN FRASSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 31334094, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 44805, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

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

31334094, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001429-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da Advogada da parte 

requerente da audiência de conciliação designada para o dia 13 de julho 

de 2017, às 14hs. Alta Floresta, 9 de junho de 2017 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001429-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para, querendo, 

manifestar-se acerca da Exceção da Pré-Executividade apresentada no ID 

- 31351027, no prazo de 05 (cinco) dias. Alta Floresta, 22 de abril de 

2020. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo intimação do patrono da parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Setembro de 2017, às 13:40 horas. Érica M Dias 34.393

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD BERTIN FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003237-60.2019.8.11.0007 REQUERENTE: RICHARD BERTIN 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar I – Preliminar de inépcia da inicial A ré 

pretende a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de 

que a exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 
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prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito afirma o 

autor que no dia 01/03/2019, ao tentar realizar um refinanciamento com 

outra instituição financeira, teve seu pedido negado, diante da existência 

de um débito em seu nome com o banco Itaú Card, ora requerido, no valor 

de R$ 4.721,73 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três 

centavos), referente ao contrato/fatura de nº 002528275470000, com 

origem na cidade de São Paulo, que inseriu o nome do autor no 

SPC/SERASA. Sustenta que jamais firmou qualquer relação jurídica com a 

requerida, bem como por estar sempre adimplente com seus 

compromissos financeiros, tentou resolver o problema por meio da 

agência local e por telefone, mas sem êxito ajuizou a presente demanda 

para ver-se declarado a inexistência de débito entre as partes e a 

indenização por danos morais. A tutela de urgência fora deferida mediante 

decisão de Id nº 22055648. Em contestação (Id nº 23712610) a requerida 

alega ausência de pretensão resistida, diante da regular contratação pelo 

autor de um cartão nº 002528275470000, com o banco requerido, do qual, 

inclusive na data de 15/07/2018, o autor teria ligado na central de 

atendimento questionando a não autorização de uma compra no valor de 

R$ 100,00 reais, juntando gravação telefônica no Id nº 23712616, faturas 

de cartão no Id nº 23712624 e telas sistêmicas no Id nº 23712625/ 

23712626. Em análise aos autos, verifica-se mediante comprovante de 

endereço de Id nº 21998979, que o autor é residente neste município de 

Alta Floresta-MT, sendo que no documento juntado pela ré, de fatura de 

cartão de crédito de Id nº 23712624, pág. 1, demonstra compras 

realizadas nos estabelecimentos “Posto Telefônico” e “Del Moro Aurora”, 

ambos com endereço em “Alta Floresta”, além de outras compras 

realizadas via internet. Note-se também, que no documento de Id nº 

23712625, pág. 2, de tela sistêmica da ré, em que pese à sua produção 

unilateral pela ré, consta como endereço do autor “Rua A6”, “Setor A”, em 

“Alta Floresta”, além da gravação telefônica de Id nº 23712616. Em sede 

de impugnação (Id nº 24034380), o autor limitou-se a negar a existência de 

relação jurídica, não apresentando ou requerendo qualquer meio de prova 

capaz de provar suas alegações. Por outro lado, observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, serviços de cartão de crédito contratados 

pelo autor, que em decorrência do inadimplemento fora procedido à 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes. 

Segundo disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ela alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

contratados e utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente 

amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em 

cadastros restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. 

Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos ou outras provas que demonstrassem a atitude ilícita do 

requerido, ônus que não se desincumbiu. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Consoante explanado, no caso em tela a 

parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que comprovado que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardiolosa do requerente que move o Poder 

Judiciário e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua 

inadimplência consciente, o que contraria a probidade processual e 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

- Dispositivo Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE 

CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado e se nada for 

requerido em 15 dias, proceda-se o arquivamento dos autos e a remessa 

à CAA para fim de cobrança das custas processuais. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo F. Cezar Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de janeiro 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 31328394, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 51115, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

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

31328394, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001852-43.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:EDUARDO 

ALVES RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NEILOR RIBAS NOETZOLD POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 
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14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002430-40.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR 

DONIZETTE DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Em análise percuciente dos autos, nota-se que na decisão que analisou o 

pedido de tutela antecipada o juízo determinou, dentre outras procidências, 

que “Caso seja alegada matéria preliminar na contestação ou venha 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias” – ID nº.20683830. 

Salienta-se que em sede de defesa, o requerido arguiu matéria preliminar e 

rebateu a tese de prescrição apontada na inicial sob o argumento da 

instauração de procedimento administrativo em desfavor do autor, 

apresentando a cópia do documento respectivo, conforme documentos 

encartados ao ID nº.21763674. Todavia, em análise aos expedientes e 

andamentos processuais, resta evidente que a decisão mencionada não 

foi integralmente cumprida, tendo em vista que o requerente não foi 

intimado após a apresentação da contestação, salientando-se que a única 

intimação expedida foi referente à decisão que deferiu a medida liminar. 

Diante disso, determino que a Secretaria cumpra integralmente a decisão 

proferida no ID nº. 20683830 e, por consequência, proceda a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo 

estabelecido neste decisum. Cumprida a determinação e decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se e venham os 

autos conclusos para julgamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002498-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002498-87.2019.8.11.0007 INTERESSADO: ADRIANO 

MOREIRA BAZILIO DE LIMA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010681-64.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GONCALVES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010681-64.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL 

ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: GILSON 

GONCALVES DE SOUZA - ME Vistos. Nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, sem dar ciência à parte contrária, nesta oportunidade, 

realizo ordem junto ao Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em conta de titularidade da parte executada. 

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva. Em 

seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, no endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

valores em conta. CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição 

financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA. Havendo impugnação na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, ou, a comunicação de que trata 

o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM 

URGÊNCIA para ulteriores deliberações. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender 

por direito. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020.´ 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000591-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JULIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000591-82.2016.8.11.0007 EXECUTADO: BANCO 

ITAUCARD S/A EXEQUENTE: JORGE JULIAO DA SILVA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor 

exequendo. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 
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termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

parcialmente frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com 

o escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em 

nome da executada, o que já foi feito, consoante extrato anexo. Intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o valor de 

mercado do veículo constante no extrato oriundo do sistema Renajud, com 

a finalidade de aferir se o valor do veículo extrapola exacerbadamente o 

valor estimado para a satisfação da dívida. Deverá, ainda, a parte 

exequente, no mesmo prazo assinalado, juntar o cálculo atualizado do 

débito. Após a manifestação da parte exequente quanto ao valor do 

veículo e quanto ao cálculo atualizado, remetam-se os autos eletrônicos à 

conclusão para análise no que se refere à restrição do veículo no sistema 

Renajud e quanto à respectiva penhora. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004751-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA ROCHA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004751-48.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: NICOLAS 

MASSAHARU ISHITANI EXECUTADO: IVANILDA ROCHA FERNANDES 

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

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

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

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

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

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exequendo e restou infrutífera a tentativa, visto que foi bloqueado 

somente valor irrisório, cujo desbloqueio já foi determinado. DEFIRO o 

pedido de expedição de certidão comprobatória do ajuizamento e 

admissibilidade da execução para fins de averbação, com fulcro no art. 

828 do CPC, devendo ser utilizado o modelo constante no sistema 

informatizado PJE, conforme orientações da Corregedoria-Geral da Justiça 

(CIA n. 0089728-45.2018). No prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, § 1°, CPC). Formalizada penhora sobre bens 

suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no 

prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles 

não penhorados. (art. 828, § 2°, CPC). Após a expedição da certidão 

premonitória, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) 

dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO MIGUEL LORENSSETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000719-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: AURELIO MIGUEL LORENSSETTI 

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

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

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

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

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

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exequendo e restou infrutífera a tentativa, visto que foi bloqueado 

somente valor irrisório, cujo desbloqueio já foi determinado. Intime-se a 

parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001408-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERDILEIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001408-15.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A, DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA EXECUTADO: SERDILEIA 

APARECIDA DA SILVA Vistos etc. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente para indicar 

bens da parte executada passíveis de penhora, referida parte quedou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 25 de 519



inerte, conforme certidão lançada no Id nº 31321208. Assim, impõe-se a 

extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. 

Considerando o teor da decisão de Id nº 27461455, retiro a visibilidade das 

certidões lançadas nos Ids nº 24195897 e nº 24382820, devendo-se 

cumprir integralmente a decisão acima mencionada. Intimem-se. Em caso 

de pendência de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

encaminhem-se os autos à CAA para fim de cobrança, de acordo com as 

normas da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005447-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA PESQUEIRO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005447-84.2019.8.11.0007 REQUERENTE: AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

REQUERIDO: MARCELO DA SILVA PESQUEIRO - EPP Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito, verifico que a parte autora fora devidamente intimada 

em audiência para fornecer o atual endereço da parte ré, a fim de 

viabilizar a citação, quedando-se inerte, conforme certidão retro. Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pelo requerente, porquanto resta evidenciado que a autora não 

praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, 

não restando outra alternativa, senão a extinção do feito em razão do 

abandono do autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO MARCELO PINZAN OAB - PR91729 (ADVOGADO(A))

PAULO BECKER OAB - PR81836 (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004067-26.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MARCO ANTONIO HANSEN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizados por MARCO ANTÔNIO 

HANSEN em face de TELEFONICA BRASIL S.A./VIVO S.A, todos 

qualificados. Pois bem. No mérito, os pedidos autorais são procedentes, 

pois verifico que o autor juntou aos autos todos os documentos 

necessários a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu, 

notadamente com apresentação de protocolos administrativos com a 

solicitação, bem como reclamação na ANATEL e demais documentos que 

corroboram com todas as alegações da inicial, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso I do CPC. A reclamada não juntou aos autos 

qualquer documento que comprovasse minimamente a portabilidade do 

número da parte autora no prazo legal após solicitação. Se 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 agiu com 

negligência em não atender com as diversas solicitações de portabilidade 

do número de telefone do autor, 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. Nesse sentido: (GRIFO) “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- A falha na prestação do serviço de 

portabilidade da linha telefônica da autora é fato incontroverso, em razão 

da inexistência de discussão acerca da regularidade dos serviços 

prestados. 2- A desídia da empresa ré ao realizar a transferência da linha 

telefônica da autora desbordou, por si só, dos limites do razoável, 

caracterizando autêntico abalo extrapatrimonial, considerados os diversos 

transtornos daí decorrentes. 3- Na fixação do montante indenizatório por 

gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a 

indenização se presta, atentando para a capacidade do agente causador 

do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de 

reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. 

"Quantum" mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais). Apelo desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70061882536, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

05/03/2015). Apelação Cível AC 70061882536 RS (TJ-RS)” A condenação 

em danos morais, por não existir critério indexador, funda-se em prudente 

arbítrio judicial que deve representar uma compensação pelo mal sofrido, 

mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que 

o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser 

excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para o fim de CONDENAR a 

empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados à 

parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). CONFIRMO a tutela de urgência 

concedida a id 24498638. DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 
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artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004234-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004234-43.2019.8.11.0007. REQUERENTE: ANA LUCIA LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA em 

face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que adquiriu no site da empresa reclamada 02 (duas) 

poltronas Decorativas Opala, contudo, mesmo após proceder com o 

pagamento do boleto, recebeu um e-mail informando que seu pedido havia 

sido cancelado por ausência de pagamento. Assevera que tentou contato 

por diversas vezes com a empresa a fim de resolver o imbróglio, sem 

lograr êxito, motivando a propositura da presente ação. Citada, a empresa 

reclamada confirmou a existência da compra, impugnando os pedidos da 

inicial do autor e aduzindo que este não trouxe provas de suas alegações, 

bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem, da análise 

dos autos, bem como dos documentos que o instruem, tenho que o direito 

milita em favor da reclamante. Isto porque a reclamada não foi capaz de 

modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, 

visto que a reclamante apresentou provas satisfatórias (e-mails, notas 

fiscais e comprovantes de pagamento) que corroboram com todas as 

alegações de sua inicial. De início destaca-se que toda venda efetuada é 

claramente definido pelo fornecedor o prazo de entrega dos produtos 

objetos do contrato. Na documentação que acompanha o presente 

verifica-se que os produtos adquiridos jamais foram entregues. O CDC 

traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação 

ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado o pagamento de seu produto, teve seu acordo frustrado pela 

requerida, que não lhe entregou a mercadoria. Cumpre salientar que o 

simples atraso na entrega de produto, por si só, não é suficiente a 

amparar o pleito indenizatório, entretanto, o não recebimento de produto 

pago supera os limites de mero dissabor, caracterizando o dano 

extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta o 

serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal firmou o seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA VIA INTERNET (JOGO DE PANELA) - 

PRODUTO NÃO ENTREGUE - ALEGAÇÃO DE CULPA DA 

TRANSPORTADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA - RECURSO QUE VISA MAJORAÇÃO DO VALOR 

FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a compra de produto 

(jogo de panela), com data certa de entrega, e não havendo a entrega do 

mesmo, imperioso o dever de indenizar, material e moralmente. O valor da 

indenização por danos morais deve ser fixada em consonância com os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que majoro o valor 

fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 277/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a não 

entrega da mercadoria adquirida configura dano moral indenizável. E 

visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, 

dentro do prazo de entrega pactuado, informar a possibilidade de eventual 

atraso na entrega, para que o consumidor busque alternativas para evitar 

a geração de danos, tal como a desistência de compra – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com a entrega do produto. No caso em 

testilha, verifica-se que a reclamante tentou de forma administrativa 

resolver o impasse entrando em contato por diversas vezes com a 

requerida, restando infrutíferas todas as tentativas. Assim, no tocante ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de 

expectativa pela falha na entrega do produto frustram a relação de 

consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, tendo em 

vista os valores envolvidos na relação jurídica, o caráter sancionatório da 

medida, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos valores, 

entendo que merece guarida, uma vez que restou devidamente 

comprovado por meio documental os pagamentos. Assim, deverá ser 

restituído ao autor o valor de R$ 859,26 (oitocentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e seis centavos), devidamente atualizado. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial para o fim de: A) CONDENAR a empresa reclamada CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S/A E ONOFRE ELETRO LTDA, a restituir o valor 

de R$ 859,26 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; B) 

CONDENAR a empresa reclamada CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A E 

ONOFRE ELETRO LTDA a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor 

com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ). DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAITON MORATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004135-73.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MAITON MORATELLI 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta 

julgamento antecipado da lide, não sendo necessária dilação probatória. 

Por ordem cronológica, passo a análise da preliminar arguida. I – DA 

SUSPENSÃO DO FEITO Rejeito a preliminar, posto que a situação nos 

presentes autos não se amolda ao teor da decisão que determinou a 

suspensão do processo proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. 

A situação nos autos é de cobrança indevida por serviços não 

contratados, dívida esta originada de serviços não prestados ou mal 

prestados. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS propostas por MAITON MORATELLI em face de OI MÓVEL S.A., 

todos qualificados. Pois bem. 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 ou áudio comprovando a 

relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. 

artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou 

aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem 

do débito da parte autora. Se 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 anais 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 pontuar, que 

as telas sistêmicas apresentadas estão absolutamente ilegíveis e só 

teriam valor se estivessem acompanhadas de demais documentos 

probatórios. Os documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o 

que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, como pode 

ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a empresa ré não se desincumbiu de realizar cobranças 

indevidas por consumo não utilizado pelo autor. Assim, com base nos 

documentos e informações da parte autora, tal prejuízo consiste na 

quantia de R$ 397,55 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e 

cinco centavos), ao qual deverão ser devolvidos em dobro, devidamente 

atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTES 

OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS pela reclamada para o fim de: A) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 397,55 (trezentos e 

noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) que originou a 

negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços 

de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante 

de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, unicamente em razão deste débito, sob pena de incorrer no 

cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

reclamada a restituir o valor de R$ 397,55 (trezentos e noventa e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos), em dobro, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação; C) CONDENAR a 

empresa Reclamada OI MÓVEL S/A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

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

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004155-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004155-64.2019.8.11.0007. REQUERENTE: JANAINA APARECIDA 

MARTINS OLA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por onde a autora alega ter recebido 

revisão de faturamento no importe de R$ 7.446,83 (sete mil quatrocentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), por suposta 

irregularidade capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter 

dado causa. Ao final a parte autora pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos e dos faturamentos lançados pela suposta 

irregularidade, além da condenação da requerida a indenização por danos 

morais. Em contestação, a Reclamada alegou a regularidade da cobrança 

efetuada, aduzindo que o consumo indicado nas respectivas faturas 

correspondem a real utilização da parte autora, uma vez que fora 

constatado anormalidade no relógio medidor do autor, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos da inicial e procedência dos pedidos 

contrapostos para adimplemento do débito ora discutido. Pois bem, não 

obstante a alegação da Reclamada de que as respectivas faturas indicam 

o consumo real utilizado pela autora, é importante ressaltar que as 

mencionadas faturas destoam totalmente da média aritmética de consumo 

apresentada pelo mesmo, tanto antes quanto depois das indigitadas 

faturas contestadas. Ademais, o fornecimento de energia elétrica está 

tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Ademais, o fornecimento de energia elétrica está tutelado 

na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações. Desse modo, 

não se pode reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela 

empresa Reclamada, posto que, independentemente do motivo que levou o 

medidor - ou o funcionário que procede a leitura - a registrar um consumo 

infinitamente maior do que aquele usualmente utilizado, tal fato não pode 

ser imputado unilateralmente ao Consumidor, que merece sim, 

esclarecimentos acerca do por que das variações desses registros, sob 

pena de estarmos consolidando a medição por estimativa, o que não é 

admissível. Nesta esteira, colaciono o entendimento jurisprudencial: 

“Apelação Cível. Ação Ordinária visando anulação de débito. Energia 

elétrica. Irregularidade apurada no relógio medidor. Ausência de prova da 

variação na média de consumo. Lançamento por estimativa. Irregularidade. 

O lançamento por estimativa, decorrente de suposto desvio de energia, 

não é permitido, sem que tenha sido demonstrado nos autos, em período 

razoável, o aumento do referido consumo, após as providências para 

eliminação das ditas ligações irregulares. Ofensa ao devido processo 

legal. Não se pode admitir que a processante instaure e conclua a 

apuração, unilateralmente, e, de plano, aplique a respectiva penalidade. 

Recurso a que se nega provimento.? (Apelação Cível 

1.0024.04.420962-5/001. 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais. Relator Desembargador Pinheiro Lago. j. 11 de julho de 

2006).” Ademais, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois acostou o TOI lavrado sem a 

presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009). Logo, a recuperação de 

consumo alegada pela reclamada com carta enviada ao cliente, com 

consumo indicado em 8.775 KWH, respectivamente, se mostra ilegais, 

notadamente quando não encontram respaldo fático no consumo da 

Reclamante e tampouco na perícia realizada, posto que efetuada de forma 

unilateral, sem o devido acompanhamento da Reclamante. Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Destarte, o corte de 

energia ou a ameaça de, como forma de compelir o usuário ao pagamento 

de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, que na realidade não 

são devidos ou que merecem ser discutidos, extrapola os limites da 

legalidade. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, 

especialmente, quando exercida por credor econômica e financeiramente 

mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim 

fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da 

ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos 

essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com 

vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. Assim, necessária a revisão do 

débito, para se declarar sua inexistência, já que não comprovado o 

consumo efetivo da quantidade de Kw indicada nas mencionadas faturas, 

que deverão ser revistas e calculadas sobre a média de consumo de 12 

(doze) meses após a troca do relógio medidor. Por corolário lógico, deverá 

a Reclamada rever as faturas dos meses subsequentes aos cobrados a 

título de recuperação de consumo, recalculando-as para o patamar 

equivalente a média de 12 (doze) meses após a troca do relógio medidor. 

No que toca aos danos morais, mostra-se indevida a indenização, 

porquanto a cobrança indevida referente a consumo superior à média 

mensal gera, sem dúvida, desconforto, aflição, e transtornos, no entanto, 

não houve qualquer violação aos direitos da personalidade do reclamante, 

tratando-se de mero dissabor da vida moderna, notadamente quando não 

houve qualquer corte e tampouco inclusão do nome do Reclamante nos 

órgãos de restrição de crédito. ÊNIO SANTARELLI ZULIANI[1][1], 

analisando dois precedentes do STJ [REsp 595.734-RS e REsp 

774.830-RJ] que negaram o pleito indenizatório, traz a seguinte reflexão: 

"As duas situações judiciárias explicadas são frutos da grande abertura 

que a ordem jurídica concedeu aos sujeitos, para que, livres e soberanos, 

reivindiquem seus direitos. O acesso é garantido; a indenização nem 

sempre, o que animou construir limites ou barreiras para eliminar o risco da 

banalização do instituto pelo uso indiscriminado, destacando-se, entre as 

fórmulas criadas, o enunciado de que não se indenizam meros 

aborrecimentos. Na realidade, voltando à doutrina de Aguiar Dias, os 

dissabores não são indenizáveis por não serem efeitos perversos ou 

nocivos da lesão." (grifo nosso) Em seguida, arremata: "Essa é, na 

verdade, uma forma diferente de retransmitir a lição de Aguiar Dias. O 

mundo evoluído obriga-nos a desenvolver um tipo de couraça que nos 
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imuniza contra os inconvenientes do dia-a-dia, como se fosse uma grossa 

armadura repelente da má-educação que ocorre no trânsito, nas filas dos 

bancos, nas platéias dos cinemas, nos caixas de supermercados etc. 

Ficar indiferente a esses incômodos é o preço que se paga para conviver 

socialmente, embora não se pretenda, com essa regra, obrigar ninguém a 

se acovardar ou suportar passivamente determinados desaforos insólitos, 

porque a ordem jurídica não tolera o menoscabo, a vergonha e a 

humilhação. Daí a necessidade de se encontrar o equilíbrio para a correta 

e jurídica qualificação da lesão que sacrifica os bens da vida 

considerados constitucionais, para que o dano moral resgate a honra 

maculada, cicatrize a ferida interna e recupere a auto-estima." (grifo 

nosso) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para DECLARAR 

INEXISTENTE a dívida consubstanciada na carta enviada ao cliente objeto 

da discussão no valor de R$ 7.446,83 (sete mil quatrocentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e três centavos), determinando a revisão da mesma 

para fazer constar como consumo o patamar equivalente a média de 12 

(doze) meses após a troca do relógio medidor. De igual forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização, ante a inexistência de qualquer 

ato ofensivo, realizado pelo Reclamado ou seus prepostos, capazes de 

gerar o dano moral. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CZERPICKI ZANZARINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004138-28.2019.8.11.0007. INTERESSADO: TEREZINHA CZERPICKI 

ZANZARINI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme art. 355, I do Código de 

Processo Civil, não verificando-se a necessidade de dilação probatória 

tem-se que o caso em análise comporta o julgamento imediato do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por TEREZINHA CZERPICKI ZANZARINI em face de GOL LINHAS 

AÉREAS S.A, todos qualificados. Pois bem. O cerne da presente demanda 

restringe-se em averiguar a ocorrência de danos morais por cancelamento 

unilateral de voo e ausência de solução viável. Consta nos autos que a 

parte Requerente adquiriu da empresa Requerida passagens aéreas com 

origem na cidade de Foz do Iguaçu/PR e destino a Natal/RN, ao qual 

estavam previstas para o dia 19 de março de 2019 às 06:00 hrs com 

retorno pré-datados para o dia 26 de março de 2019 às 09:40 hrs. Aduz 

que deveria ter desembarcado em Natal as 11:30 (onze horas e trinta 

minutos) do dia 19/03, porém, só chegou na madrugada do dia 20/03, com 

aproximadamente 18 (dezoito) horas de atraso, bem como que na volta 

era para ter desembarcado em Foz as 17h:40m (dezessete horas e 

quarenta minutos) do dia 26/03 e chegou as 17h:30m (dezessete horas e 

trinta minutos) do dia 27/03, com aproximadamente 24 (vinte e quatro) 

horas de atraso. Não se olvida, dentro da liberdade de empreender da 

parte Requerida, seu direito em promover toda e qualquer alteração que 

achar pertinente em sua malha área visando atender seus interesses em 

escala global; bem como, não se ignora que a mesma tem livre 

possibilidade para associar-se a qualquer outrem visando atingir os 

objetivos de seus negócios. Contudo, tal liberdade não dá à parte 

Requerida o direito de violar direitos de outrem. No presente caso, a parte 

Requerente adquiriu com bastante antecedência passagens áreas. Em 

cumprimento às normativas da ANAC não houve a comunicação prévia da 

alteração de voo, tornando quase impossível de se efetivar quando houve 

a realocação em voo de conexão com destino a Natal/RN. Registre-se que 

a parte Requerente não adquiriu passagens isoladas, mas sim adquiriu 

passagens para um trecho específico: Foz do Iguaçu/PR e destino a 

Natal/RN. A existência de voos de conexão entre o ponto de partida e 

ponto de chegada ficou a cargo da malha área da parte Requerida. Resta 

evidenciado o dano moral pleiteado quando a parte Requerente necessita 

se reprogramar e readequar a nova realidade imposta pela companhia 

aérea, sendo por fim necessário o ajuizamento de uma demanda. Ao longo 

deste intervalo verificou-se que a parte Requerida não tentou efetivamente 

resolver o imbróglio, mas apenas a repassar a responsabilidade à autora. 

A condenação em danos morais, por não existir critério indexador, 

funda-se em prudente arbítrio judicial que deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) para é razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem 

como atento as peculiaridades do caso concreto, uma vez que não houve 

a efetiva perda do voo, nem extravio de bagagens. No que tange aos 

danos materiais, tenho que merece acolhida. Isto porque restou 

devidamente comprovado que devido a falha na prestação de serviços da 

empresa Requerida, a autora teve que efetuar gastos com deslocamento 

até o ponto de origem do voo realocado no valor de R$ 226,16 (duzentos e 

vinte e seis reais e dezesseis centavos), que deverão ser devidamente 

atualizados. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para o fim de: A) CONDENAR a Requerida ao pagamento da importância de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação. B) CONDENAR a 

Requerida ao pagamento do valor de R$ 226,16 (duzentos e vinte e seis 

reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MA Vistos. Com fulcro no 

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

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004354-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RAMOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESMALTEC S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004354-86.2019.8.11.0007. REQUERENTE: VALDEIR RAMOS TAVARES 

REQUERIDO: ESMALTEC S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Por imperativo cronológico, passo a análise das preliminares 

arguidas pela reclamada: I – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA Rejeito a preliminar da defesa no tocante à 
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incompetência deste juízo em razão da matéria, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS c/c DANOS MORAIS proposta por VALDEIR RAMOS TAVARES 

em face de ESMALTEC S/A, todos qualificados. Aduz que adquiriu em 

07/11/2018, um Freezer Esmaltec, 305 litros, 2 tampas, 110 volts, pelo 

valor de R$ 1.499,00 (hum mil quatrocentos e noventa e nove reais), de 

fabricação da empresa reclamada, entretanto, após alguns meses, o 

produto começou a apresentar defeitos (não gelava). Assim, procurou a 

reclamada para proceder com a substituição do produto ou os devidos 

reparos, sem lograr êxito, motivando a propositura da presente ação. 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. Sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na 

qualidade de fornecedora e fabricante do produto, deve comprovar o 

adimplemento das obrigações contratuais e prestação adequada do 

serviço. Não obstante, à reclamante incumbe a prova do vício do serviço 

ou produto, uma vez que, provado este, provado estará o dano. Em 

complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em 

decorrência do não reparo do produto no prazo ajustado, já que criou uma 

expectativa legítima de recebê-lo no prazo pactuado e ficou privado do 

bem. O inadimplemento contratual por parte da reclamada ainda foi 

agravado pelo seu descaso na solução do problema. Nos termos do art. 

18 do CDC, verificando o consumidor a ocorrência de vícios de qualidade, 

que torne o produto inadequado ao fim a que se destina e não sendo 

sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, pode ser exigido do 

fornecedor: i) a substituição do produto, ii) a restituição do valor pago ou o 

iii) abatimento proporcional do preço. Nesse diapasão, a jurisprudência: 

(GRIFO) “APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

POSSIBILIDADE. Verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica da autora que adquiriu aparelho para utilização em seu 

trabalho, cabe a flexibilização do conceito de consumidor, autorizando-se 

a aplicação das normas consumeristas. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO 

NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. (...). 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E DANOS. (...) In casu, 

evidenciado o vício de qualidade do bem, sem que a requerida, no prazo 

legal, tenham sanado o defeito, tem direito à consumidora à restituição 

danos decorrentes do desfazimento do negócio. Inteligência do art. 18, § 

1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (Apelação Cível Nº 

70042676122, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Balson Araújo, Julgado em 29/03/2012) No caso em exame, o vício do 

produto adquirido pelo Reclamante exsurge do termo de coleta para 

encaminhamento a assistência técnica autorizada, sendo certo, ainda, que 

a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia em 

refutar as alegações verossímeis declinadas pela parte Reclamante no 

sentido de que tentou de todas as formas solucionar a questão 

administrativamente, devendo, portanto, valer-se da inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC. Ora, quando o artigo 18 do CDC 

menciona que o vício deve tornar o produto impróprio para o consumo ou 

lhe diminuir o valor, evidentemente que tais requisitos devem ser 

observados diante do caso concreto e em relação às legítimas 

expectativas do consumidor. Nesse contexto, não restam dúvidas quanto 

à obrigação das Reclamadas, mormente, porque no caso de vício de 

adequação do produto ou do serviço, é ônus de todos os fornecedores 

sanar o defeito relativo ao funcionamento, adequação do produto ou 

serviço que se propõe a comercializar, e, de imediato, sem qualquer custo 

adicional ao Consumidor, reputando-se nula a eventual cláusula de 

exoneração da responsabilidade. Nesse passo, não há se olvidar que os 

fatos alinhavados na exordial apresentam-se verossímeis diante das 

assertivas de defesa da Reclamada, porquanto a parte Autora tentou de 

todas as formas solucionar o deslinde da questão, e a Reclamada nada 

fez para sanar os vícios/defeitos do produto de forma célere e sem 

maiores dificuldades, consequentemente implica em dizer que a parte 

Reclamante não foi atendida em tempo e modo como determina a Lei. DO 

DANO MORAL Quanto aos danos morais cumpre ressaltar que é 

perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso 

em exame, tendo em vista o descaso e a desconsideração com que foi 

tratado o consumidor, a qual adquiriu produto com o objetivo de utilizar 

regularmente e se viu privado da comodidade que este a proporcionaria, 

em virtude da desídia da reclamada. Fatos como este não podem chegar 

ao Poder Judiciário, deveriam ser resolvidos nas vias administrativas; 

verifico que restou estampada a desídia da Reclamada para o Reclamante, 

o que acarreta na típica lesão moral, o que atinge o direito subjetivo, pois 

até a presente data o problema não restou solucionado, a expectativa foi 

frustrada, as consequências da má prestação do serviço não há dúvida 

que atingem qualquer cidadão, configurando-se o dano in re ipsa, 

porquanto a prova da lesão é dispensável, ou seja, dano presumido. 

Quanto ao quantum, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se 

presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio-pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve 

ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. No caso em comento, a parte Reclamante não forneceu dados 

suficientes para extrair suas reais condições econômicas ou aferir o seu 

patrimônio, de modo que, levando-se em conta o caráter sancionatório da 

medida, bem como diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se 

razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do Reclamante. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial para o fim de: A) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 1.499,00 (hum mil quatrocentos e noventa e 

nove reais) a título de restituição do produto defeituoso, devidamente 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da compra produto, conforme nota fiscal juntada. B) CONDENAR a 

empresa Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

DETERMINO, ainda, que a parte Reclamante coloque à disposição da 

Reclamada o produto defeituoso, devendo, para tanto, viabilizar a retirada 

quando da data e horário a ser convencionado entre as partes, mediante 

recibo a ser juntado aos autos, isso com o fim de evitar enriquecimento 

ilícito. DECLARO extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MA Vistos. Com fulcro no 

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

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TX. SAUTHER - INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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do Processo: 1002523-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON 

CASAGRANDE REQUERIDO: TX. SAUTHER - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

REDES LTDA Vistos. Relatório dispensado face ao permissivo do Art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por 

ANDERSON CASAGRANDE, (ID nº. 17697035), alegando contradição na 

sentença proferida no ID nº. 16048395. Por seu turno a parte embargada 

aduziu que os embargos exaram apenas o inconformismo do requerente 

com o julgado e postulou pela sua improcedência (ID nº. 18872814). É o 

necessário. DECIDO. Cinge-se do recurso interposto pelo embargante a 

alegação de que a sentença fora contraditória, sob o argumento de que 

decretou a revelia da parte requerida, mas reconheceu como válida a 

afirmação do depósito de R$ 1.000,00 (um mil reais), aduzindo, ainda, que 

tal valor não foi recebido pelo requerente e que diz respeito a um 

vale-postal. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que 

assista razão ao autor quanto ao não recebimento do mencionado valor, 

porquanto antes de apreciar os Embargos o juízo determinou que fosse 

oficiada a Agência dos Correios de Alta Floresta/MT, requisitando 

informações acerca do Vale Postal de ID nº. 15169838, devendo a 

agência informar se o valor constante no vale foi devidamente depositado, 

bem como se houve o recebimento deste valor e, em caso positivo, a 

identificação do sacador. E, em resposta, a empresa respondeu que “o 

Vale Postal Nacional – Remessa nº. 15852734-1, consta como prescrito 

no Sistema de Consultas Remessa” – ID nº. 26639150. Portanto, nota-se 

que o autor não recebeu ao importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), não 

podendo, pois, ser descontado do valor da condenação, conforme 

constou na sentença. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de ID nº. 17697035 tão somente para revogar parte do item 

“a” do dispositivo, para que passe a constar na sentença guerreada a 

“devolução à parte autora da importância R$ 1.192,19 (mil cento e noventa 

e dois reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do desembolso conforme o disposto na 

Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC)”, excluindo-se o abatimento, 

mantendo-a em sua integralidade nos demais termos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000731-14.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE LUIZ 

MOURA MATOS, ROGER AUGUSTO BIM DONEGA REQUERIDO: CAB ALTA 

FLORESTA LTDA 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 CPC. I – Preliminar de Ilegitimidade Ativa do 

Locatário ROGER AUGUSTO A requerida arguiu a preliminar de 

ilegitimidade ativa, requerendo a extinção da ação com relação ao coautor 

Roger Augusto Bim Donega, sob o argumento de que este não é parte 

legítima para figurar no polo ativo desta demanda, haja vista que não 

possui qualquer relação contratual com a concessionária. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que assiste razão à requerida, 

pois o referido coautor carece de ilegitimidade ativa para demanda, senão 

vejamos. Vale lembrar que a ausência de legitimidade é questão de ordem 

pública, passível de análise a qualquer tempo, desde que antes do trânsito 

em julgado da sentença, nos termos do artigo 485, § 3º do CPC. Com 

efeito, na esteira do entendimento dominante no STJ, aquele que não é 

titular da unidade consumidora junto à concessionária de serviço público 

não possui legitimidade para questionar os débitos relativos à prestação 

do serviço, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do 

consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do 

caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato. 

Desse modo, o fornecimento de água é de obrigação propter personam e 

não propter rem, caracterizando, no caso, a ilegitimidade ativa do coautor 

ROGER AUGUSTO, porquanto é inviável pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo preceito legal em contrário, consoante disposto no art. 18 do 

CPC. Em que pese o imóvel seja locado para Roger Augusto, conforme 

afirmado na exordial, a contratação com o serviço de abastecimento de 

água é de titularidade de Jorge Luiz Moura Matos, sendo em nome deste 

as faturas, declaração anual de quitação e todos os demais documentos 

que instruem a inicial e demonstram a verdadeira relação contratual. Sobre 

o assunto, são os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORSAN. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM 

NOME DE TERCEIRO E DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. Na esteira do 

entendimento dominante no STJ e nesta Corte, aquele que não é titular da 

unidade consumidora junto à concessionária de fornecimento de água não 

possui legitimidade para questionar os débitos relativos à prestação do 

serviço, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do 

consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do 

caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato. 

Descabe pleitear direito alheio em nome próprio (art. 6º do CPC). Extinção 

do feito. Prejudicado o recurso da concessionária. (Apelação Cível Nº 

70077927465, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 04/07/2018). APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE 

ATIVA AD CAUSAM. DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO 

FATURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. AUTOR QUE NÃO PROVIDENCIOU ALTERAÇÃO CADASTRAL 

DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A EMPRESA 

FORNECEDORA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. A obrigação de 

adimplir as faturas que correspondem ao fornecimento de energia elétrica 

tem caráter propter personam, competindo ao obrigado que contratou a 

prestação de serviço: usuário (titular da unidade consumidora), de um 

lado, de outra a empresa concessionária. As faturas de consumo inclusas 

no processo revelam que o autor, residente no imóvel, não mantém 

relação contratual com a demandada, tampouco providenciou a alteração 

cadastral de titularidade da unidade consumidora junto à ré. Ilegitimidade 

ativa ad causam configurada. Extinção do processo, sem resolução do 

mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC/2015. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, 

INC. VI, CPC. APELOS PREJUDICADOS. (Apelação Cível Nº 70074032558, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel 

Ângelo da Silva, Julgado em 22/03/2018) grifei APELAÇÃO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. O pagamento por fornecimento de energia elétrica é 

obrigação propter personae, ligada à pessoa do contratante e não ao 

imóvel em que se instala a unidade consumidora. Como o contrato de 

prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica não tem como 

titular a parte autora, falta legitimidade para o autor. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075575241, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, 

Julgado em 23/11/2017) grifei Ante o exposto, impõe-se o acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade ativa e a consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito com relação ao coautor ROGER AUGUSTO BIM 

DONEGA, com base no artigo 485, VI, do CPC. II – Mérito No mérito, o autor 

JORGE LUIZ MOURA MATOS reclama da cobrança exacerbada de valores 

referente ao faturamento de água na sua unidade consumidora, bem como 

a cobrança de duas faturas com vencimento no mesmo mês, sendo uma 

de outubro no valor de R$870,54 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e 

quatro centavos), com vencimento para 05/11/2018 e a outra no valor de 

R$732,17 (setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), com 

vencimento para 13/11/2018. O autor aduziu que se surpreendeu tanto 
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com a abusividade do valor cobrado quanto pela cobrança de duas contas 

com o mesmo vencimento. Afirmou, ainda, que apesar da média de 

consumo ser de consumo médio entre 10-20m³, lhe fora cobrado 

respectivamente 59m³ e 53m³, ensejando uma fatura no importe de 

R$870,54 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) e 

outra no total de R$732,17 (setecentos e trinta e dois reais e dezessete 

centavos). Apontou, por fim, que após contestar os valores perante a 

empresa concessionária, houve a substituição do hidrômetro e a 

regularização com a redução nas leituras, passando a constar o real 

consumo do consumidor. Contudo, não houve o cancelamento dos débitos 

que reputa equivocados e a requerida incluiu o nome do autor no cadastro 

de inadimplentes (ID nº. 18486775), razão pela qual pleiteia a declaração 

de inexistência dos débitos acima narrados e a indenização por danos 

morais decorrentes da inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. 

Concedida a liminar requerida pela autora (ID nº. 10875832), fora 

determinado que “a parte requerida SE ABSTENHA DE EFETUAR O CORTE 

NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HIDRÔMETRO Nº Y17S141130, bem 

como, determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”, 

fixando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de 

descumprimento da aludida decisão (ID nº. 18513078). Por seu turno, ao 

contestar (ID nº. 19779822), a concessionária de água afirmou que mediu 

corretamente o consumo e nas vistorias não houve constatação de 

qualquer irregularidade no hidrômetro, aduzindo que o aumento do 

consumo de água não se deu por responsabilidade da concessionária 

requerida. E, com relação às duas faturas com vencimento no mês 

11/2018, justificou que são de competências distintas, informando que as 

cobranças contestadas pelo autor constam com vencimento para o 

mesmo mês (novembro/2018), porém são de competências diferentes, 

sendo os meses de referência 10/2018 e 11/2018, sendo emitidas com 

vencimento próximo, pelo fato das opções de datas de vencimento das 

faturas emitidas pela Águas Alta Floresta foram padronizadas, a fim de 

melhorar a eficiência da prestação dos serviços, definindo-se as mesmas 

alternativas para todos os clientes do Município e não mais alternativas 

distintas para grupos de clientes. Apontou que cumpriu a decisão liminar 

excluindo o nome do autor do cadastro de inadimplentes e acostou o 

extrato correspondente por meio do qual se nota que não nenhuma 

anotação no nome daquele (ID nº. 19779813). Importante salientar que a 

relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 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, inclusive, já aplicado ao caso em comento, consoante 

decisão de ID nº. 18513078. Vê-se dos autos que a requerida não 

apresentou prova concreta capaz de esclarecer a quantidade exorbitante 

cobrada nos meses de outubro e novembro de 2018, que não coaduna 

com o histórico de consumo indicado nas faturas apresentadas referente 

aos meses anteriores. Feitas essas considerações, tenho que não pode a 

parte autora, que paga suas faturas de água mensalmente em dia ser 

surpreendida, em determinado mês, com a cobrança de fatura de elevado 

valor, sem justificativa plausível. Com efeito, deve a concessionária adotar 

as providências necessárias e tempestivas para que seus equipamentos 

funcionem regularmente, pois é dela o risco do negócio. A segurança 

jurídica, princípio de índole constitucional, é uma das finalidades centrais 

do ambiente regulatório que disciplina a concessão e prestação do serviço 

de fornecimento de água, seja em favor da concessionária, seja em favor 

do consumidor. No entanto, esse procedimento de cobrança 

excessivamente fora das médias pagas pelos consumidores fere os 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da 

prestação de serviços eficientes e o da informação adequada que tem por 

obrigação prestar ao consumidor. O fornecimento de água é um serviço 

púbico essencial e não pode sofrer solução de descontinuidade, "sendo 

que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos". (CDC, art. 22). O direito à continuidade do 

serviço essencial é assegurado pela Constituição Federal e pelo Código 

de Defesa do Consumidor, em seus artigos 22 e 42, caracterizando-se 

abusiva a prática do corte ou ligação no fornecimento de água quando não 

há qualquer motivo justificável para tanto. Inexistindo inadimplência do 

usuário, e não havendo caso fortuito, deve a concessionária continuar a 

lhe fornecer água, que, hoje, mais do que nunca, é indispensável à vida 

das pessoas em geral, seja no trabalho, seja no lar, em relação à 

segurança, saúde, educação, lazer, subsistência, etc. O Código de 

Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ou seja, a reclamada não esclareceu satisfatoriamente os 

valores apurados, e não trouxe qualquer elemento indicativo de que tenha 

havido qualquer fraude ou vazamento no hidrômetro, ou que a 

irregularidade não seja atribuível a ela ou mesmo que o consumidor tenha 

praticado fraude. Assim, tenho que a cobrança em questão é ilegal e, 

portanto, indevida. Por outro lado, no que atine ao dano moral, vale 

observar que o consumidor fora cobrado indevidamente e teve o seu 

nome inserido no cadastro de inadimplentes, ensejando a ele prejuízos de 

ordem moral, pelo que se socorreu ao Poder Judiciário para solução do 

empasse, demonstrando interesse no adimplemento do que realmente era 

devido. 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). Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA 

INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE 

DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – 

HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela 

empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o 

contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de 

consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no 

medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a 

consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no 

AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da 

recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, 

gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da 

concessionária pela má prestação do serviço público. Não merece reparo 

a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às 

circunstâncias da lide. (TJMT. Ap 32079/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) Prosseguindo 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, fixo o dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, acolho a 

preliminar de ilegitimidade ativa e JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao coautor ROGER AUGUSTO BIM 

DONEGA, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. De outro norte, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado autoral, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, com relação ao autor 

Jorge Luiz Moura Matos para: a) CONFIRMAR a medida liminar concedida 

por meio da decisão proferida no ID nº. tornando-a definitiva; b) 

DETERMINAR o cancelamento das faturas de outubro no valor de 

R$870,54 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), com 

vencimento para 05/11/2018, e de novembro, no valor de R$732,17 

(setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), com vencimento 

para 13/11/2018, diante da inexistência de causa comprovada no aumento 
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de consumo e que sejam refaturadas de acordo com a média de consumo 

do autor; c) CONDENAR a ré a pagar ao autor Jorge Luiz Moura Matos a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Em tempo, considerando a 

procedência da ação, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

de condenação do autor ao pagamento das faturas em aberto somadas no 

valor de R$ 1.602,71 (mil seiscentos e dois reais e setenta e um 

centavos). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado 

e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANTONIO ZAURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001928-04.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALCEU ANTONIO 

ZAURA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95 combinado com o artigo 27, da 

Lei nº. 12.153/09, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Revelia Nota-se dos autos que, apesar de devidamente citado e 

intimado dos termos da ação, o Estado de Mato Grosso não apresentou 

contestação, consoante se depreende da certidão lançada no ID nº. 

22033174. Entretanto, sendo o réu o Estado de Mato Grosso, no que tange 

aos os efeitos da revelia, tenho que não se aplicam neste caso concreto 

em razão do disposto no art. 345, II, CPC. Ademais, a jurisprudência 

majoritária posiciona-se no sentido de que à Fazenda Pública não se aplica 

o efeito material da revelia, pois os seus bens e direitos são considerados 

indisponíveis. II – Mérito No mérito, o autor ALCEU ANTONIO ZAURA 

pretende a anulação do lançamento fiscal e a declaração de inexistência 

do débito fiscal inscrito indevidamente em dívida ativa pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em 2014, no valor de R$ 31.686,26 (trinta e um mil 

seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos). Afirmou o 

requerente que é produtor rural e como tal precisou emitir GTA (Guia de 

Transporte Animal), o que não foi possível em razão da inscrição indevida 

do seu nome no cadastro de dívida ativa do Estado. Aduziu, outrossim, 

que era sócio da empresa ZAURA & ZAURA LTDA – ME, a qual foi 

encerrada regularmente em 29/05/2009 e que os débitos do encerramento 

ficaram a cargo do sócio administrador, Guerino Antonio Zaura, pai do 

autor que veio a óbito em 2016 e que, sem motivo justificável e sem 

respaldo jurídico, o requerido redirecionou para a pessoa física do sócio 

(no caso, o autor) suposto débito da empresa que já havia sido encerrada 

sem pendências. A cobrança indevida é inequívoca, eis que, analisando 

os documentos dos autos, em especial o extrato acostado ao ID nº. 

26839134, resta evidente que a empresa já se encontrava baixada (o que 

se deu em 2009), passando pelo processo legal perante aos órgãos 

competentes e não houve negativa de encerramento regular da empresa, 

pois em nenhum momento tal débito foi apontado, o que somente ocorreu 

no ano de 2014, sem nenhuma notificação ao requerente, o qual foi 

surpreendido anos depois com a inscrição do seu CPF em Certidão de 

Dívida Ativa, em razão do débito da empresa ZAURA & ZAURA LTDA – ME 

- Certidão de Dívida Ativa nº 20147628. Com efeito, conclui-se que, além 

da inscrição ter sido lançada irregularmente por dívida de empresa já 

baixada há mais de cinco anos da data do lançamento, tal débito fiscal foi 

irregularmente imputado à pessoa física do sócio, sem o devido 

procedimento, sendo que suposta dívida pertencia à empresa. Portanto, o 

cerne da questão consiste em elucidar a incidência de dano moral ante a 

conduta do Estado em desfavor do autor. Concernente à questão de 

fundo, a responsabilidade do ente público ao presente caso é objetiva, à 

luz do que dispõe o art. 37, § 6º da CF, não sendo necessária a 

comprovação da culpa para a configuração da sua responsabilidade civil, 

senão vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na mesma toada, refere o art. 

43 do Código Civil: Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno 

são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 

qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra 

os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Sobre 

o assunto, leciona o ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: “(...) o 

constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como 

fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria 

do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do 

Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, 

aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do 

agente público e o dano” (CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237.). Assim, 

evidenciada a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria 

do Risco Administrativo, pela qual há responsabilização 

independentemente da existência de culpa, tem-se que o ente público 

exonera-se da responsabilidade quando ausente o nexo de causalidade 

entre sua conduta e o dano, bem como quando evidenciar culpa exclusiva 

da vítima, caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo de terceiro. Na 

espécie, considerando o cenário fático, tenho que a falha na prestação do 

serviço público é manifesta, a partir da errônea inscrição do nome do 

autor em dívida ativa (Certidão de Dívida Ativa nº. 20147628 – ID nº. 

26839330) por dívida inexigível em favor do Estado, cuja cobrança 

incontestavelmente é indevida, conforme nota-se dos autos, pois 

negativou o requerente por suposto débito referente a uma empresa que 

já havia encerrado as suas atividades regularmente antes mesmo do 

lançamento do débito fiscal aqui narrado. Desse modo, sendo indevida a 

cobrança também é inscrição correspondente, ensejando assim, 

reparação pelo dano moral suportado. Nos termos da mais abalizada 

jurisprudência acerca do tema, para a configuração do dano na espécie é 

prescindível a prova cabal do abalo de crédito, com a impossibilidade de 

contratações de empréstimos ou compras a prazo, cabendo, ao ofendido 

comprovar, apenas, a indevida negativação e a existência da constrição 

cadastral, elementos suficientes para tornar certo o dever de indenizar, 

independentemente, de qualquer outro requisito. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA ATIVA. DANO 

MORAL. QUANTUM. HONORÁRIOS. - A responsabilidade do ente público 

pelos danos causados a terceiros por atos dos seus agentes tem 

natureza objetiva. Inteligência do art. 37, § 6º da CF. - Caso em que o 

Estado de São Paulo apontou o nome da autora, em dívida ativa, a 

protesto, inexistindo demonstração da causa subjacente a amparar a 

cobrança. Protesto indevido de título. Dano moral ocorrente por 

presunção, in re ipsa. -Ausente sistema tarifado, a fixação do montante 

indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do 

juiz. Valor fixado em sentença mantido (R$ 8.000,00 oito mil reais). - 

Honorários advocatícios. Recolhimento ao FADEP. Cabimento. Ausência de 

confusão entre credor e devedor. Partes não integrantes da mesma 

Fazenda Pública. NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME. 

(TJRS. Apelação Cível Nº 70076625649, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

24/05/2018) grifei RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS DECORRENTES 

DE PROTESTO INDEVIDO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Comprovado 

pelo recorrido o fato em questão, havendo sido protestado por dívida 

tributária inexistente, o que ocorreu por culpa exclusiva do Município, 

configura-se a existência de dano moral in re ipsa. Adequado o valor 

arbitrado na primeira instância, por atender aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade. Assim, havendo a sentença prolatada na origem 
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esgotado corretamente a questão, é de ser mantida, na íntegra, por seus 

próprios fundamentos, conforme preleciona o artigo 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007036254, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 29/11/2017) grifei E, 

com relação ao quantum indenizatório, é cediço, ainda, que o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que as indenizações por 

danos extrapatrimoniais, por possuírem caráter subjetivo, devem ser 

arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos 

danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e 

compensatória, incumbindo, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por 

meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de 

reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano 

sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios 

que não impliquem enriquecimento ao lesado, nem ser tão ínfimo que se 

torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. A propósito, a lição de Caio Mário da Silva 

Pereira, citado por Sérgio Cavalieri Filho: “... na reparação por dano moral 

estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I – punição ao 

infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que 

imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium 

doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma 

satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja 

mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que 

esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer 

maneira o desejo de vingança”. E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o mesmo autor: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). Significa dizer que 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. Nesse sentido, entendo razoável a fixação da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. III– 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONFIRMAR os termos e 

prazos da decisão liminar deferida no ID nº. 19959410; b) DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO FISCAL lançado em nome do autor no valor de 

R$ 31.686,26 (trinta e um mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e 

seis centavos) e determinar o cancelamento definitivo da inscrição do 

nome do autor em Dívida Ativa (CDA nº. 20147628) - ID nº. 26839330; c) 

CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir do evento danoso (artigo 398 CC). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000675-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000675-49.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: HELIO GARCIA 

EXECUTADO: JOEL VICENTE CORREIA Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Inicialmente, tendo em 

vista a comprovação da morte do credor, a legitimidade dos sucessores 

requerentes e a anuência do executado quanto ao pedido de habilitação, 

DEFIRO o pedido de sucessão processual pelos sucessores do 

exequente nominados na petição Id nº 31333979, com fundamento nos 

artigos 310 e 687 a 692, todos do CPC. Por conseguinte, procedam-se as 

retificações necessárias para devida habilitação dos sucessores, 

mediante alteração do polo ativo da ação. Em análise aos autos 

eletrônicos, verifica-se que os sucessores habilitados e o executado 

entabularam acordo. De fato, a solução amigável do conflito está em 

consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

transação celebrada entre as partes. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Oportunamente, remetam-se os autos à CAA para a devida cobrança das 

custas processuais e arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003549-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS VALETE DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003549-36.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANO 

SANTOS VALETE DAMASCENO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

9.099/95. Inicialmente, não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. Trata-se de ação ordinária com 

pedido de tutela de evidência movida pelo autor, pugnando pela restituição 

da contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) descontada 

indevidamente de seu adicional noturno, sendo servidor público estadual 

efetivo exercendo o cargo de Investigador de Polícia. Por tal razão, postula 

pela condenação do Estado de Mato Grosso a devolução de todos os 

valores descontados indevidamente durante o período de 2014 a 2019. 

Preliminarmente o requerido alegou a limitação de responsabilidade e 

legitimidade sob o fundamento de que a Lei Complementar estadual nº 560, 

de 31 de dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência 

MTPREV”, Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio 

de Previdência dos Servidores Públicos do Estado, que foi responsável em 

definir que ao MT PREV compete tanto a gestão dos recursos, quanto a 

arrecadação deles, sendo a legitimidade assim repartida: Até janeiro de 

2015: Estado de Mato Grosso, e após Janeiro de 2015: Mato Grosso 

Previdência. A tutela de urgência foi concedida mediante decisão de Id n 

24691916. Primeiramente é preciso definir que, de fato, a responsabilidade 

do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso 

porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das 

contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato 

Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 
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MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 

560, que possui autonomia administrativa e financeira. Eis o teor do art. 2.º 

da LC 560: “A MTPREV , na qualidade de Unidade Gestora Única do 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos 

recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT;” Compulsando os autos, observo no holerite de Id nº 22546386 

que o autor tomou posse em seu cargo de investigador de polícia na data 

de 26/01/2015, momento em que a autarquia responsável pela cobrança 

das contribuições previdenciárias já era do Mato Grosso Previdência – MT 

PREV e não do Estado de Mato Grosso. Deste modo, o Estado de Mato 

Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que a 

autarquia estadual Mato Grosso Previdência – MT-PREV goza de 

autonomia administrativa e financeira para ser demandada em Juízo. Ante 

o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA e, por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Michelle Azevedo F. Cezar Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004756-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE NERIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004756-70.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GLEICE NERIS 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. I – 

Mérito No mérito, alega a autora que adquiriu passagens aéreas para o 

trecho Alta Floresta/MT a Vitória da Conquista, com conexões em Várzea 

grande/MT e Campinas/SP, sendo a partida na data de 08/10/2019. Afirma 

que ao chegar em seu destino final fora constatado o extravio da 

bagagem despachada, a qual fora restituída apenas no dia 12 de outubro, 

ou seja, 04 (quatro) dias após sua chegada em seu destino final,razão 

pela qual pleiteia indenização por danos morais. Em contestação a 

requerida argumenta que a mala só pode ser considerada extraviada após 

30 (trinta) dias, sendo que no presente caso a mesma fora restituída 

dentro do prazo estabelecido em lei, inexistindo ato ilícito, pois o atraso 

ínfimo não gera dano moral ou material a ser indenizado. Na espécie, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. O extravio da mala da 

autora, ocorrido em seu desembarque no dia 08/10/2019, restou 

devidamente comprovado pelo documento de Id nº 25668253. Inobstante a 

alegação da requerida de que procedeu a restituição da mala, pelo 

documento de Id nº. 25668254, comprova que a devolução ocorreu após 

04 dias do desembarque, sendo evidente que tal situação passou dos 

limites de mero aborrecimento. Nessa senda, vislumbra-se que a autora se 

desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, 

enquanto a ré não atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido 

diploma legal. Impende anotar que o contrato firmado entre as partes é de 

risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a 

ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, 

aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. O 

extravio da bagagem da autora constatado nos autos não constitui mero 

aborrecimento do cotidiano, e enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade 

da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano moral. A desídia da ré 

que por motivos injustificados extravia a bagagem de seus passageiros 

demonstra a falha incontestável na prestação dos serviços contratados e 

faz nascer o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). Nesse caso, a 

jurisprudência pátria sufraga o entendimento de que o dano moral 

decorrente do extravio temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, 

prescindindo de prova específica para a sua configuração. Nessa toada, 

eis os julgados que colaciono: EMENTA: Responsabilidade civil – 

Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de 

bagagem – Danos morais. 1. Incontroversa a falha na prestação dos 

serviços da ré, dado o atraso na restituição de bagagem despachada, há 

o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo passageiro. Dano moral 

caracterizado. 2. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se 

as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, 

bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação 

parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para majorar a 

indenização por danos morais. (TJSP - Apelação Cível \/ Transporte 

Aéreo: 10647546120198260100, Relator: ITAMAR GAINO, Data de 

Julgamento: 31/07/2014, 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 03/04/2020). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO 

DE BAGAGEM. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO MÉTODO BIFÁSICO E DOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 

ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR: 00055578020168160035, 

Relator: DESEMBARGADOR MÁRIO HELTON JORGE, Data de Julgamento: 

10/02/2020, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020). Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Assim sendo, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

CONDENAR a requerida a pagar à autora à título de indenização por danos 

morais o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

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

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

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

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004008-38.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004008-38.2019.8.11.0007 REQUERENTE: AGNALDO 

ALVES PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, CPC. I 

– Preliminar a) Justificativa de não comparecimento à audiência de 

conciliação Conforme se observa na decisão de Id nº 24193552, a 

audiência de conciliação designada nestes autos fora devidamente 

cancelada, razão pela qual desnecessária a justificativa apresentada. b) 

Ilegitimidade passiva – DETRAN Não merece acolhida a preliminar de 

ilegitimidade do DETRAN do Estado de Mato Grosso, porquanto é no 

sistema de cadastro desta autarquia que o autor pretende retificar/alterar 

os dados pessoais lançados supostamente de forma errônea. c) Inépcia 

da Inicial Indefiro a preliminar, posto que o autor comprovou o 

preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC. d) Interesse processual 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto resta 

evidente a necessidade da medida judicial para que o reclamante obtenha 

a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é adequado o 

procedimento escolhido. II – Mérito Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos 

morais, onde alega o autor que recebeu uma cobrança da PGE-MT no 

valor de R$ 68,63 reais relativo a CDA nº. 20191829951, sendo que para 

evitar protesto em seu nome quitou a dívida, contudo, descobriu que seu 

CPF foi inserido em Dívida Ativa por outras CDA’s nº 20181121585, 

2018982204, 2018496296 e 2018406529, pela Procuradoria Geral do 

Estado, relativo a suposto débito de IPVA do veículo YAMAHA/CRYPTON, 

PLACA JZX7333, RENAVAM 842934464, de cor BEGE. Alega que em 

consulta ao site do DETRAN/MT descobriu que o referido veículo consta 

como proprietário o Sr. Marcos José da Silva Santos, porém, no registro 

junto a SEFAZ/MT ainda consta em nome do autor, mas a motocicleta foi 

vendida pelo requerente ao Sr. Marcos na data de 09/04/2008, quando, 

devidamente foi realizada a transferência de propriedade do veículo junto 

ao DETRAN. Mediante decisão de Id nº 24193552, foi concedido a tutela de 

urgência ao autor. Em contestação (Id nº 24380482), o DETRAN alegou 

que não houve prova da transferência ou tradição do veículo do autor a 

terceiro, pois o autor não apresentou cópia do recebido do veículo 

autenticada junto ao DETRAN a fim de viabilizar a regularização do registro 

do veículo em favor do adquirente, o que impede o afastamento da 

responsabilidade do requerente quanto a transferência dos débitos 

tributários, bem como, o DETRAN não pode proceder a alteração de dados 

do autor, incumbindo tal tarefa ao comprador do veículo. Citado e intimado 

a parte requerida Estado de Mato Grosso, não apresentou contestação e 

deste modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado, nos 

termos do artigo 344 do CPC, que dispõem: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. No entanto, a revelia acarreta 

a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na inicial e não ao 

direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá analisar a 

aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação da revelia, 

deverão ser apreciadas as questões processuais. Pois bem, os 

documentos agregados aos autos, indicam que de fato, o nome e CPF do 

autor foi inserido em Dívida Ativa pela PGE-MT, advindos das CDA’S nº 

20181121585, 2018982204, 2018496296 e 2018406529, pela Procuradoria 

Geral do Estado, relativo a débitos de IPVA do veículo 

YAMAHA/CRYPTON, PLACA JZX7333, RENAVAM 842934464, de cor 

BEGE (Id nº 23794605). Note-se que no extrato do DETRAN/MT (Id nº 

23794598) consta como proprietário do supracitado veículo o Sr. Marcos 

José da Silva Santos, adquirido em 10/03/2008, e como “proprietário 

anterior” o requerente Agnaldo Alves Pereira. E no documento de Id nº 

23794604 da SEFAZ/MT, consta o autor como proprietário do veículo da 

lide, recaindo dívidas de IPVA dos anos de 2014 a 2019, que originaram a 

inscrição na CDA, havendo clara e manifesta falta de atualização 

cadastral entre os órgãos, pois, o requerente procedeu de forma legal e 

regular à transferência da propriedade da motocicleta há mais de 10 anos! 

De fato, os documentos acima analisados corroboram com a afirmação de 

que o autor fora protestado pelo Estado de Mato Grosso erroneamente por 

uma dívida inexistente por não ser o real proprietário do veículo do qual 

recai as dívidas. Vale frisar que a responsabilidade civil da administração 

pública está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que 

acolheu a teoria objetiva fundada no risco administrativo, segundo a qual 

as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus 

agentes causarem a terceiros, sendo-lhes, contudo, assegurado o direito 

de regresso caso o agente tenha agido com dolo ou culpa, in verbis: Art. 

37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Com efeito, a responsabilidade civil fundamentada 

no artigo 37, § 6º da Carta Magna (responsabilidade objetiva) independe 

da perquirição da culpa ou dolo (teoria do risco administrativo), bastando a 

demonstração da ocorrência do dano, da ação/omissão do Poder Público e 

do nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Sobre a 

responsabilidade civil do Estado ensina o saudoso Hely Lopes Meireles: “O 

que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da 

Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros, 

ou por fenômenos da Natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribui 

responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só 

cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores 

públicos;” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 28ª ed., 

2003, p. 628). É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser excluída 

pela ocorrência de caso fortuito e de força maior ou diante de outras 

causas excludentes da responsabilidade, dentre elas o exercício regular 

do direito. Registre-se que, no caso em apreço, a responsabilidade da 

autarquia requerida e do Estado advém da omissão caracterizada pela 

ausência de cautela nos lançamentos de dados em seus sistemas que 

geraram a cobrança e protesto indevido de pessoa errada, de sorte que a 

administração pública responde objetivamente, com base na teoria do 

risco administrativo. Neste sentido transcrevo a lição do insigne mestre 

Sergio Cavalieri Filho: “Em nosso entender, o art. 37, §6º, da Constituição, 

não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a 

ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como omissiva. Por 

outro lado, o ato ilícito, na moderna sistemática da responsabilidade civil, 

não mais se apresenta sempre com o elemento subjetivo (culpa), tal como 

definido no art. 186 do Código Civil. Há, também, o ato ilícito em sentido 

lato, que se traduz na mera contrariedade entre a conduta e o dever 

jurídico imposto pela norma, sem qualquer referência ao elemento subjetivo 

ou psicológico, e que serve de fundamento para toda a responsabilidade 

objetiva, conforme ressaltamos nos itens 2.3 e 2.5. O Estado pratica ato 

ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de 

fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer), 

v.g., na troca de tiros da polícia com traficantes acaba atingindo um 

cidadão que passava pelo local.” (Programa de Responsabilidade Civil, Ed. 

Atlas, 11ª Edição, p. 297)”. Dos elementos probatórios contidos no 

processo, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano psicológico e 

emocional causado ao autor e as condutas omissivas dos requeridos, haja 

vista a gravidade da inscrição do nome do autor em dívida ativa pelo 

Estado de Mato Grosso. Por outro lado, é fato que as rés não trouxeram 

aos autos qualquer documento hábil a afastar suas responsabilidades aos 

fatos narrados na exordial, e, portanto, as provas apresentadas permitem 

concluir pela culpa das demandadas para com a produção dos prejuízos 

narrados pela demandante. E a respeito da fixação do quantum 

indenizatório, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e 

prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre 

convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve 

ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de 
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lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios 

constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, de acordo 

com as ponderações supra, considerando o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade e pesando a gravidade produzida a honra do autor fixo 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a serem 

arcados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, diante da inscrição do CPF do 

autor em dívida ativa de forma ilegal. De outro norte, INDEFIRO a restituição 

do valor pago pelo autor no suposto protesto indevido (Id nº 23794603), 

no valor de R$ 68,63 (sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) 

da CDA nº 20191829951, eis que o referido protesto não menciona que a 

dívida seja oriunda de débitos relativos ao veículo objeto da lide, bem 

como, pela certidão do SEFAZ/MT de Id nº 23794604, não consta entre os 

débitos o número da referida CDA. Por derradeiro, INDEFIRO o pedido 

formulado pela ré, pretendendo a condenação da parte autora em litigância 

de má-fé, porquanto procedente a demanda. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos: a) 

ESTADO DE MATO GROSSO a efetuar o cancelamento de todas as 

dívidas oriundas de IPVA em nome do Autor Agnaldo Alves Pereira, 

referente ao veículo YAMAHA/CRYPTON, placa JZX7333, RENAVAM 

842934464 de cor BEGE; b) ESTADO DE MATO GROSSO a promover o 

cancelamento das CDA’s nº 20181121585, 2018982204, 2018496296 e 

2018406529, constante em nome do Requerente junto a SEFAZ/MT. c) 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor a título de indenização por 

dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante do protesto 

indevido, acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração 

da caderneta de poupança, conforme estabelecido no artigo 1º-F, da Lei 

nº. 9.494/97, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); e 

correção monetária com base no IPCA-E, devida a partir da data do 

arbitramento (Súmula 362 STJ); d) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN a promover a 

retificação e exclusão do CPF do autor dos dados do registro do veículo 

objeto da lide, assim como, o cancelamento de eventual débito de 

licenciamento anual lançado no CPF do autor em relação ao veículo 

mencionado. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios (art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em 

julgado da presente sentença. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo F. Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004630-20.2019.8.11.0007
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MARIANA BRAGA SOUSA (REQUERENTE)
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LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004630-20.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA 

BRAGA SOUSA REQUERIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. Vistos. 

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

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

355, inciso I, do CPC. I – Mérito No mérito, alega a autora que adquiriu 

passagens aéreas para juntamente com seu noivo, no trecho de 

Cuiabá/MT à Maceió/AL, com escala e data de embarque no dia 

17/08/2019. Afirma que ao chegar em seu destino final na cidade de 

Maceió, fora constatado o extravio da bagagem despachada, a qual fora 

restituída apenas no dia seguinte 18/08/2019, permanecendo sem seus 

vestuários e medicamentos, razão pela qual pleiteia indenização por danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida argumenta que a mala fora 

restituída dentro do prazo de 07 dias estabelecido em lei, inexistindo ato 

ilícito, pois o atraso ínfimo não gera dano moral ou material a ser 

indenizado. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. O 

extravio da mala da autora ocorrido em seu desembarque no dia 

17/08/2019, restou devidamente comprovado pelo documento de Id nº 

25370990. Inobstante a alegação da requerida de que procedeu a 

restituição da mala dentro do prazo estabelecido em lei foi confirmado pela 

autora em sua exordial, que relatou ter devolvida sua mala no dia seguinte 

18/08/2019, contudo, é evidente que tal situação passou dos limites de 

mero aborrecimento, ainda mais estando a autora gestante conforme 

atestado médico de Id nº 25370967. Nessa senda, vislumbra-se que a 

autora se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do 

CPC, enquanto a ré não atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido 

diploma legal. Impende anotar que o contrato firmado entre as partes é de 

risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a 

ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, 

aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. O 

extravio da bagagem da autora constatado nos autos não constitui mero 

aborrecimento do cotidiano, e enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade 

da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano moral. A desídia da ré 

que por motivos injustificados extravia a bagagem de seus passageiros 

demonstra a falha incontestável na prestação dos serviços contratados e 

faz nascer o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). Nesse caso, a 

jurisprudência pátria sufraga o entendimento de que o dano moral 

decorrente do extravio temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, 

prescindindo de prova específica para a sua configuração. Nessa toada, 

eis os julgados que colaciono: EMENTA: Responsabilidade civil – 

Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de 

bagagem – Danos morais. 1. Incontroversa a falha na prestação dos 

serviços da ré, dado o atraso na restituição de bagagem despachada, há 

o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo passageiro. Dano moral 

caracterizado. 2. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se 

as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, 

bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação 

parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para majorar a 

indenização por danos morais. (TJSP - Apelação Cível \/ Transporte 

Aéreo: 10647546120198260100, Relator: ITAMAR GAINO, Data de 

Julgamento: 31/07/2014, 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 03/04/2020). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO 

DE BAGAGEM. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO MÉTODO BIFÁSICO E DOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 

ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR: 00055578020168160035, 

Relator: DESEMBARGADOR MÁRIO HELTON JORGE, Data de Julgamento: 

10/02/2020, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020). Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Assim sendo, fixo a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o 
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pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para: a) CONDENAR a requerida a pagar à autora à título de indenização 

por danos morais o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 

362/STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

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

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

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

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1004692-60.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004692-60.2019.8.11.0007 REQUERENTE: VITORIA GISLON 

MACANEIRO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência do Juízo e Necessidade de 

Prova Pericial As rés alegam incompetência do r. Juízo por 

incompatibilidade com o procedimento sumaríssimo por necessidade de 

prova pericial. Compulsando os autos, verifica-se que as provas até então 

produzidas são suficientes ao julgamento do mérito, sem necessidade de 

perícia. Indefiro a preliminar. b) Falta de Interesse de Agir Rejeito a 

preliminar, posto que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos 

do art. 319 do CPC, bem como, pelos documentos careados nos autos 

demonstrou seu interesse de agir na demanda II – Mérito Alega a autora 

que em 10/07/2019, a fim de presentear seu neto, adquiriu junto a 

requerida Martinello um Notebook, da marca Dell pagando a quantia de R$ 

3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais), contudo, com poucos 

dias de uso, o produto apresentou problemas e mesmo após inúmeras 

tentativas em resolver o defeito com as rés, inclusive protocolando 

reclamação junto ao PROCON não obteve êxito. Em contestação (Id nº 

26873210) a requerida Dell argumentou que a autora não trouxe provas de 

suas alegações pois não identificou qual seria o vício ou defeito de 

fabricação, sendo que foram realizados testes online onde constatou-se 

que as questões apontadas pela autora eram causadas pelos softwares 

instalados pela própria parte autora e não havia defeito imputável a ré, 

inexistindo dano material ou moral. Em defesa (Id nº 27514070) a requerida 

Eletromar Móveis, sustentou que a fabricante do produto Dell, por 

liberalidade propôs o reparo do produto sem ônus, mas que foi recusado 

pela autora, sendo que não foi constato em teste remoto nenhum vício de 

qualidade nas peças que compõe o produto, pois apresentava defeito no 

sistema operacional, ocasionado por vírus, formatação, má instalações de 

software realizadas, não havendo que se falar em responsabilização civil 

da requerida seja por danos morais ou materiais. Na espécie, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Mormente pela regra do Código de Processo Civil estabelece que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e, ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Analisando os fatos e documentos da exordial, noto 

que a autora sequer descreveu quais foram os vícios ou defeitos 

apresentados no aparelho Notebook que comprometeriam seu 

funcionamento e, do mesmo modo, na reclamação junto ao PROCON (Id nº 

25506001) também não consta a descrição do problema, limitando-se a 

dizer que o produto apresentou defeito. De outro lado, as requeridas 

alegaram a inexistência de defeito/vício de fabricação, sendo que por 

testes remotos ou online, verificou-se que o possível defeito foi 

ocasionado por softwares instalados pela própria parte autora, e a mesma 

se recusou a enviar o produto para assistência técnica, sendo que tal fato 

foi comprovado pelo próprio relato da autora transcrito no processo do 

PROCON de Id nº 25506001: “seria cobrado um valor para ser enviado a 

uma autorizada, não concordando com o fato”. No caso, verifico que o 

aparelho adquirido não passou pelo trâmite previsto no art. 18, § 1º e 

incisos, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora 

recusou-se a enviar o notebook para assistência técnica ou conserto. Art. 

18. CDC: 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 as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. A própria jurisprudência entende que 

antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1º, CDC, 

deve o consumidor oportunizar ao fornecedor o conserto do aparelho, no 

prazo de 30 dias. Hipótese em que a parte autora não comprova que o 

produto, objeto da presente demanda, apresentou defeito de fabricação, 

pois sequer relata qual seria o defeito, tão pouco, comprovou que 

oportunizou as requeridas o reparou ou conserto do problema no prazo 

estabelecido por lei. E neste sentido temos a jurisprudência: EMENTA: 

Telefone celular. Alegação de defeito no produto. Pedido de restituição do 

valor pago e indenização por danos morais. Extinção por decadência. 

Reclamação junto ao PROCON dentro do prazo de garantia. Decadência 

não ocorrida. Omissão de fato relevante, qual seja envio à assistência 

técnica após findo o procedimento administrativo no PROCON e restituição 

do produto após uma semana mediante troca de algumas peças e teste de 

funcionamento. Subsequente ajuizamento da ação sem facultar à empresa 

a prerrogativa do prazo de 30 dias do artigo 18 da Lei nº 8.078/90 para a 

solução do suposto defeito remanescente. Inverossímil alegação de que a 

assistência técnica teria se recusado a consertar o produto. Recurso 

autoral parcialmente provido para afastar a decadência, mas julgada 

improcedente a ação. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 

00183664220188260007, Relator: JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 5ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL, Data de 

Publicação: 06/06/2019). EMENTA: Relação de consumo - Aquisição de 

aparelho celular com vício oculto – Recusa, por parte do consumidor, de 

enviar o produto à assistência técnica, como orientado pela empresa 

fabricante – Incidência do artigo 18, §1º, incisos I a III do CDC, que 

pressupõe seja dado à fabricante a oportunidade de reparo, no prazo 

legal – Precedentes do E. TJSP – Improcedência no que se refere ao 

pedido de restituição do valor pago pela mercadoria e pagamento de 

indenização reparatória por danos morais - r. Sentença mantida – Recurso 

Inominado desprovido. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 

10070865020178260344, Relator: WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS 

CRUZ, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/06/2018. A míngua de provas dos fatos alegados pela 

autora, tornam prejudicado a análise de seu suposto direito, e uma vez, 

optando pelo procedimento sumaríssimo também abdicou-se do direito à 

produção de prova pericial. Portanto, no que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, tenho que a parte autora não se desincumbiu de seu 

ônus processual nos termos do artigo 373, I, do NCPC. E não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Não vislumbro 

conduta ilícita das reclamadas, não há que se falar em dano moral e/ou 
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material. Ademais, não se verifica na exordial, prova do fato constitutivo 

do seu direito. Ademais, não restou evidenciado transtorno significativo 

que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e mero 

dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela parte autora. 

Enfim, por qualquer ângulo que se analise o feito, inexiste ato ilícito 

atribuível à parte ré, impondo-se a improcedência da ação. III - Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora em face dos requeridos, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Alta Floresta/MT, 22 de abril 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RUZALEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005358-61.2019.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON 

RUZALEN REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Mérito Afirma o autor que teve seu nome inserido 

indevidamente no SPC/SERASA pela requerida, descobrindo que em seu 

CPF consta dois cadastros de telefonia com faturas em aberto, sendo um 

na cidade de Sinop/MT e outro cadastro na cidade de Alta Floresta/MT, 

com endereço do Bairro Bom Pastor, contudo, sustenta o autor que não 

possui relação jurídica com a ré pois nunca solicitou ou teve serviços de 

telefonia da requerida. A tutela de urgência foi deferida mediante decisão 

de Id nº 28843004. Em contestação (Id nº 29124972) a requerida 

sustentou que não praticou ato ilícito, agindo no exercício regular de 

direito, posto que o autor contratou regularmente os serviços da ré e 

habilitou a linha telefônica móvel de nº 66 1100075572 Contrato nº 

0005098145627989, do qual fora cancelado por inadimplência, eis que o 

autor não quitou as faturas no valor de R$ 278,99 (duzentos e setenta e 

oito reais e noventa e nove centavos), havendo a regular inscrição nos 

órgãos restritivos de crédito. Pleiteando a improcedência dos danos 

morais e pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento das 

faturas inadimplentes. Precipuamente, havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Analisando os documentos que instruíram a inicial, é 

notório que o nome do autor fora inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito SPC/SERASA pela requerida (Id nº 27214168), comprovando que 

possui seu endereço na cidade de Alta Floresta/MT (Id nº 27214161). De 

outro norte, embora a requerida sustente a legalidade da cobrança e da 

negativação do CPF do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, não 

trouxe aos autos provas suficientes a comprovar a origem do débito ou a 

real utilização dos serviços pelo autor, pois não juntou contrato, 

documentos pessoais, comprovante de endereço dentre outros, 

limitando-se a juntar telas sistêmicas de computador nos Id’s nº 26529731/ 

29529735/ 29529740. Neste sentido, impende anotar que o uso de tela 

sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento atual sedimentado 

da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: EMENTA: APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O 

“print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA CONTA 

CORRENTE DO AUTOR – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO 

PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT. N.U 

1000035-87.2018.8.11.0079, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado 

no DJE 21/02/2020). Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de 

seu ônus probatório nos termos do art. 373 inciso II do NCPC, já que o 

autor afirmou não possuir nenhuma relação jurídica com a requerida, e a 

ré não trouxe contraprova. Portanto, o nome do autor foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ele uma vez que não se utilizou dos serviços prestados pela ré. O 

nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na 

ligação entre a má prestação de serviço, e a negativação indevida de 

pessoa errada, reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pela requerente. Desse modo, configurada a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pela consumidora em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da autora e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, INDEFIRO o pedido contraposto da ré de 

condenação da parte autora ao pagamento do débito em aberto, porquanto 

não restou provado a existência de relação jurídica entre as partes. II – 

Dispositivo Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO 

PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de relação 

jurídica quanto aos débitos discutidos nesta demanda, procedendo-se a 

requerida a EXCLUSÃO definitiva do nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito; b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo Filho 

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

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004411-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SAMARA SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004411-07.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA 

SAMARA SOUZA DO NASCIMENTO REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Mérito Afirma a autora que mantém um consórcio com a 

requerida e teve seu nome inserido em cadastro de inadimplente em 

28/05/2019, por dívida no valor de R$ 526,41 (quinhentos e vinte e seis 

reais e quarenta e um centavos) referente a débitos das parcelas 47 e 48 

de seu consórcio, mesmo a parcela de nº 47 já tendo sido paga em 

15/05/2019. Em contestação (Id nº 26485310) a requerida argumenta que 

em abril e maio de 2019 a autora estava inadimplente, o que motivou a 

inserção dos seus dados nos órgão de proteção ao crédito, sendo que o 

atraso foi regularizado apenas na assembléia de julho/2019, com o 

pagamento ocorrido em 19/06/2019. Sustenta que o autor junta tela do 

SERASA emitida em 05/06/2019, porém, na referida data o autor ainda 

estava inadimplente, motivo pelo qual não há o que se falar em dano moral, 

já que a cobrança ocorreu em exercício regular do direito. Na espécie, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Mormente pela regra do Código de Processo Civil estabelece que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e, ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Analisando detidamente os autos, avisto que a autora 

colacionou apenas um comprovante de pagamento (Id nº 24778944) que 

seria relativo à parcela de nº 47, no valor de R$ 268,21 (duzentos e 

sessenta e oito reais e vinte e um centavos) com vencimento em 

14/05/2019. Contudo, observo que restrição no SPC em nome da autora, 

se deu por uma dívida no valor de R$ 526,41 (quinhentos e vinte e seis 

reais e quarenta e um centavos), cujo vencimento era datado em 

08/04/2019. Ou seja, o referido boleto e comprovante de Id nº 24778944, 

não guarda nenhuma relação com os fatos narrados no presente feito ou 

com a negativação ocorrida em nome da autora, uma vez que os valores e 

data de vencimento das dívidas são totalmente discrepantes. Ademais, a 

requerida sustentou que a autora estava inadimplente com as parcelas de 

abril e maio de 2019 a autora estava inadimplente, motivo que houve a 

inscrição no SPC, sendo que somente em 19/06/2019, a autora quitou a 

dívida, e na tela do SERASA emitida pela autora em 05/06/2019 a mesma 

ainda estava inadimplente. Por sua vez, a autora não juntou aos autos os 

outros boletos e comprovantes de pagamentos do consórcio a fim de 

provar sua adimplência, ao menos com relação a parcela de Abril/2019, e 

a míngua de provas dos fatos alegados pela autora, tornam prejudicado a 

análise de seu suposto direito. Portanto, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, tenho que a parte autora não se desincumbiu de 

seu ônus processual nos termos do artigo 373, I, do NCPC. E não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Não 

vislumbro conduta ilícita da reclamada, não há que se falar em dano moral 

e/ou material. Ademais, não se verifica na exordial, prova do fato 

constitutivo do seu direito. Também não restou evidenciado transtorno 

significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que 

incômodos e mero dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido 

pela parte autora. Enfim, por qualquer ângulo que se analise o feito, 

inexiste ato ilícito atribuível à parte ré, impondo-se a improcedência da 

ação. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000477-07.2020.8.11.0007 REQUERENTE: VALDIR LUIZ 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta em desfavor de MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos descontos de 

contribuição previdenciária sobre verbas de caráter provisório (adicional 

noturno), no período de 01/2015 até 06/2019, com a consequente 

restituição de R$ 7.130,18. A tutela de urgência foi concedida mediante 

decisão de Id nº 29105773. Citado, o requerido apresentou contestação, 

sendo dispensado o comparecimento das partes em audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à delimitação da 

responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de restituição de 

contribuição previdenciária abrange período posterior a janeiro/2015, 

relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, portanto, competente para responder pelas restituições de 

contribuição previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do 

exposto, reconheço a limitação da cobrança ao período a partir de 

janeiro/2015. Quanto a impugnação ao pleito de justiça gratuita, não há que 

se falar em cobrança de custas, taxas e despesas no primeiro grau de 

jurisdição, em razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 9.099/95. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a analisar o 

pedido de restituição de valor relativo a contribuição previdenciária sobre 

parcela correspondente a verba de natureza indenizatória pelo período de 

01/2015 até 06/2019. Como é cediço, o STF em julgamento com 

repercussão geral fixou a seguinte tese: “Tema 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” – RE 

593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se amolda ao caso 

concreto, tendo o requerente comprovado documentalmente os descontos 

de contribuição previdenciária efetuados sobre a adicional noturno. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
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REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 

PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E HORAS 

EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 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, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 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, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 28983652 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) e relacionado ao período de 01/2015 

atualizado até 06/2019. Nos casos de repetição de indébito de natureza 

tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos 

mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 

tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento 

indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse 

sentido: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no 

IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 

e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

1. DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas de adicional noturno, e; 2. CONDENAR o requerido a 

restituição dos valores descontados a maior, no período de 01/2015 a 

06/2019, totalizando R$ 7.130,18 (Sete Mil Cento e Trinta Reais e Dezoito 

Centavos), já acrescido 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. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000666-82.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIMAR 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer proposta em desfavor de MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos descontos de 

contribuição previdenciária sobre verbas de caráter provisório (adicional 

noturno), no período de 08/2016 até 01/2020, com a consequente 

restituição de R$ 2.170,13. A tutela de urgência foi concedida mediante 

decisão de Id nº 29319326. Citado, o requerido apresentou contestação, 

sendo dispensado o comparecimento das partes em audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à delimitação da 

responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de restituição de 

contribuição previdenciária abrange período posterior a janeiro/2015, 

relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, portanto, competente para responder pelas restituições de 

contribuição previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do 

exposto, reconheço a limitação da cobrança ao período a partir de 

janeiro/2015 ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. 

Quanto a impugnação ao pleito de justiça gratuita, não há que se falar em 

cobrança de custas, taxas e despesas no primeiro grau de jurisdição, em 

razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 9.099/95. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. Passo a analisar o pedido de 

restituição de valor relativo a contribuição previdenciária sobre parcela 

correspondente a verba de natureza indenizatória pelo período de 08/2016 

até 01/2020. Como é cediço, o STF em julgamento com repercussão geral 

fixou a seguinte tese: “Tema 163: Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 
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público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade” – RE 593068/SC. A tese firmada 

pela Corte Superior se amolda ao caso concreto, tendo o requerente 

comprovado documentalmente os descontos de contribuição 

previdenciária efetuados sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E HORAS 

EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 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, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 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, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 29314071 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 08/2016 até 

01/2020. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: “(...) Sobre 

o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios 

à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 

7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 

13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). A Súmula 188 do 

STJ dispõe que “os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos 

a partir do trânsito em julgado da sentença”. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: I) DECLARAR a inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre as parcelas recebidas de adicional 

noturno, e; II) CONDENAR o requerido a restituição dos valores 

descontados a maior, no período de 08/2016 a 01/2020, totalizando R$ 

2.170,13 (Dois Mil Cento e Setenta Reais e Treze Centavos), acrescido 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. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004312-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.987, CENTRO, CEP: 78.580-000 - TELEFONE: (66) 3512-3600. 

PROCESSO: 004312-37.2019.8.11.0007 PARTE AUTORA: JORGE 

FERNANDES DE FARIA PARTE REQUERIDA: INSS CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora para ciência do 

inteiro do laudo médico pericial juntado no ID nº 31375043, bem como para 

se manifestar nos presentes autos requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro a presente. Alta 

Floresta, 22 de abril de 2020 Assinado Digitalmente Marcia Cristina 

Murawski Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001377-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCONDES LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001377-87.2020.8.11.0007 RAFAEL MARCONDES LOURENCO 
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SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para querendo, impugnar a 

contestação ID 31344991 no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000357-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON NONATO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - AL6153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES OAB - 

021.555.374-84 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000357-61.2020.8.11.0007 LEONARD SILVA GUIMARAES L. 

O. G. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para querendo, 

impugnar a contestação ID 31349547 no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000343-14.2019.8.11.0007 CLAUDEMIR RODRIGUES DA 

SILVA INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação ID 31409582, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005615-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILMA FERNANDES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005615-86.2019.8.11.0007 HILMA FERNANDES NUNES INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

31375387, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003185-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRADE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003185-64.2019.8.11.0007 JOSE ANDRADE DE LIMA 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

31415760, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 22 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003463-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.987, CENTRO - TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL DE CITAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM. JUIZ DE DIREITO DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI PROCESSO nº 1003463-36.2017.8.11.0007 Valor da causa: 

R$ R$ 2.548,96 ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL POLO ATIVO: MUNICÍPIO DE 

ALTA FLORESTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Travessa Alvaro Teixeira da Costa, nº 50, Centro, cidade de ALTA 

FLORESTA-MT, CNPJ 15.023.906/0001-07 POLO PASSIVO: IMOBILIARIA 

CARVALHO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 10.691.042/0001-70, Endereço: Av. 

Cuiabá, nº 1.332, Sala 08, COMERCIAL MONTELLO, Centro, 

RONDONÓPOLIS-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta-MT no ano de 2017, objetivando o recebimento dos valores 

devido pela empresa Imobiliária Carvalho Ltda-ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 2.548,96 oriunda de MULTA POR 

AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: nº 65/2017. O executado notificado 

administrativamente da inscrição do débito em dívida ativa, quedou-se 

inerte. Posto isso, REQUER a V. Excelência a CITAÇÃO do(a) 

executado(a), nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias pague a dívida, acrescida de juros de mora, multa e 

demais encargos contidos na(s) CDA(s), ou garantir a execução, 

observando o disposto no art. 9º do diploma legal supracitado, sob pena 

de, não o fazendo, proceder-se a penhora ou arresto de valores ou 

imóveis, com o respectivo registro no CRI, de tantos bens necessários a 

garantir a presente execução, nos termos do art. 10 e 11, e demais 

cominações previstas na legislação. Caso a(s) penhora(s) recaia(m) em 

bens imóveis, requer seja intimado(a) o(a) cônjuge do(a) devedor(a), nos 
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termos do art. 12, §2º da Lei nº. 6.830/80. VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 

2.548,96 (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E 

NOVENTA E SEIS CENTAVOS ), atualizado em 11 de Dezembro de 2017. 

DECISÃO INICIAL: "Vistos. Cite-se a parte executada para que, nos termos 

do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

parte executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 08 de janeiro de 2018." DECISÃO EDITAL: "Vistos. Antes da 

análise do pedido de id 30155274, realizo em gabinete consulta, via 

sistema INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual da 

parte executada, Imobiliária Carvalho (CNPJ: 10.691.042/0001-70), 

conforme extrato em anexo. Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a 

regular citação do executado. Se infrutífera a consulta ou caso seja 

encontrado o mesmo endereço descrito na inicial, DEFIRO a citação por 

edital do Executado. Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelos executados citado via edital sem sua manifestação, desde 

já nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com 

atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes 

determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser 

intimado pessoalmente para se manifestar no feito. Com a manifestação do 

curador especial, dê-se vista dos autos à exequente para manifestar, em 

15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário." ADVERTÊNCIA: 

Ficam ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá(rão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(em) embargos. 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, Simone Aparecida 

Linares, digitei. ALTA FLORESTA, 20 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001821-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA FERREIRA CAMPOS 03359015908 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001821-23.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EDNA FERREIRA CAMPOS 

03359015908 Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do 

art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros 

de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94755 Nr: 8513-50.2009.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sônia Bessa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fidelis Pereira, Espólio de Alzira Maria de 

Jesus, Antonio Pereira da Cunha, JOSÉ PEREIRA CUNHA, GRAZIELLY 

BESSA PEREIRA, Silvia Maria de Jesus, Douglas Bessa Pereira, 

FERNANDO BESSA PEREIRA, Cleiton de Tal, Gleydson de Tal, JOAQUIM 

PEREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080

 12.INDEFIRO o pedido que visa oficiar o cartório da Comarca de Campinas 

– SP para ter conhecimento da existência de processo de inventário do de 

cujus, e do nome e endereço de seu inventariante, uma vez que incumbe a 

parte diligenciar extrajudicialmente a fim de obter as informações úteis a 

instruir o feito, ou, não sendo possível, demonstrar de forma clara a 

impossibilidade de cumprir tal encargo, o que não se verifica no caso em 

apreço.13.Em relação às citações dos confinantes, INTIME-SE a parte 

Requerente para se manifestar sobre a certidão de fl. 206.14.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185236 Nr: 6471-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Antônio Palini, Petrônio Palini, Larice Cadena 

Palini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Miranda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edlaine Borile Cassemiro - 

OAB:34.224/GO, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO, 

Solange Eliane Petry - OAB:34.227-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 49. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora e, 

consequentemente, CONDENO o Requerido ANTONIO MIRANDA MARTINS 

no pagamento de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), 

devendo incidir juros moratórios de 1% a.m e correção monetária pelo 

INPC, a partir do vencimento da última parcela (art. 397, CC/2002), ocorrida 

em 31.01.2013 (fls. 36/38) (REsp 1.192.326/MG).50.JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos relativos à Perdas e Danos (Danos Materiais) 

e Danos Morais, por absoluta falta de provas de sua ocorrência.51.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC /2015.52.CONDENO o Requerido no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, 

CPC/2015.53.Após o transito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.54.Expeça-se o necessário. 55.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223379 Nr: 4892-98.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gomes da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 18.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, CONDENO a Requerida no pagamento da indenização 

securitária em favor do Requerente, Vilmar Gomes da Silva, 

correspondente ao valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), devendo incidir os juros de mora a contar da citação 

(17.05.2017) e correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro 

(24.01.2016).19.Tendo em vista a sucumbência da parte Requerida, 

CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento 

no art. 85, § 2º, CPC/2015.20.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.21.Expeça-se o 

necessário.22.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228973 Nr: 8391-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Vicente Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 15.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, 

DECLARO em favor da parte Autora a aquisição do domínio útil pelo 

INSTITUTO DA USUCAPIÃO do seguinte imóvel: um lote urbano, locado sob 

o nº. 06, quadra 19, bairro Nova Barra, nesta urbe, com tamanho de 

450,00 m², protegido pela Matricula nº. 65.227 do Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, com fundamento no art. 1.238, § único do Código 

Civil.16.CONDENO a parte Requerida no pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, devendo ser 

corrigido pelo IPCA.17.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

mandado para registro do domínio em favor da Autora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis local, sem a obrigação de recolhimento do ITBI, diante 

da impossibilidade de incidência do tributo em caso de aquisição originária 

de propriedade de imóvel.18.Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE 

às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.19.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236501 Nr: 13787-48.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER XAVIER DANTAS, JKVdSX, KHVdSX, AKVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 17.Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para CONDENAR os Requeridos 

no pagamento da indenização devida aos Autores, no valor total de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), relativos à apólice de seguro nº 53311079759. 

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data da 

recusa do pagamento, que no caso em tela ocorre na citação 

(16/12/2016), com base no IPCA e os juros moratórios de 1% ao mês, a 

contar da citação (16/12/2016).18.Por fim, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC/2015.19.CONDENO os Requeridos no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, 

§2º, CPC/2015, devendo este ser corrigido pelo IPCA.20.Expeça-se o 

necessário. Após, PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe21.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237302 Nr: 14312-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amado de Jesus Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Barros Prado & Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 26.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial.27.INDEFIRO o pedido de condenação da 

parte em litigância de má-fé.28.CONDENO a parte requerente no 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 

10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, 

CPC.29.Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl.22), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente 

poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, 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 da 

requerente (art. 98, §3º, CPC).30.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.31.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288068 Nr: 11895-36.2018.811.0004

 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: Luciane Araújo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnólia Albuquerque Peres Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:MT 21.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Vistos.

 1. Ao analisar os autos, verifica-se que a decisão proferida às 

fls.124/125 aceitou a declinação da competência por conexão destes 

autos com o objeto do processo de cód. 283958, rejeitou a preliminar de 

falta de interesse de agir e de ofício corrigiu o valor atribuído a causa, bem 

como intimou a parte autora para se manifestar sobre a juntada de 

documentos e as alegações meritórias propostas pela defesa.

2. A requerente foi devidamente intimada, todavia, deixou transcorrer o 

prazo in albis, motivo pelo qual DOU POR PRECLUSA a referida 

manifestação. (fl.127)

3. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. FIXO como ponto controvertido o exercício legítimo de posse ou não da 

parte autora sobre o imóvel com área de 862,50 m², localizado na rua Frei 

Damião, s/n, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade.

5. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se 

sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203150 Nr: 5584-34.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equipav Engenharia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPX Máquinas e Serviços Eireli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Sanchez - 

OAB:239.842-SP, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 

1.6043, Silvio de Souza Garrido Junior - OAB:248.636-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 31. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

conseguinte:ØRECONHEÇO a NULIDADE da nota fiscal n.000089 e 

DECLARO a inexistência do débito de R$272.525,05 (duzentos e setenta e 

dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), vinculado ao 

contrato de locação de máquinas e/ou equipamentos sem fornecimento de 

mão de obra n. EQPV 378/14 MT-015, nos limites do recibo de quitação de 

fl.54;ØCONDENO a requerida no pagamento do valor de R$15.000,00 

(quinze mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela 

parte Autora EQUIPAV ENGENHARIA LTDA, devendo incidir juros de mora 

a contar do evento danoso, considerado este a data da negativação de 

seus dados nos Órgãos de Proteção ao Crédito (30/10/2014, fl.56), e 

correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.32. 

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 85, §2º, CPC.33. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.34. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271266 Nr: 1788-30.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelize Severo Freire - 

OAB:56625A/RS, Eduardo Di Giglio Melo - OAB:189.779, RODRIGO 

SCOPEL - OAB:40004

 21. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, verificada a 

prescrição da pretensão indenizatória implícita ao reconhecimento de 

nulidade do negócio jurídico, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão 

deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.22. 

INDEFIRO o pedido de condenação da parte Autora em litigância de má 

–fé.23. CONDENO a parte Autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, 

com fundamento no art.86 , parágrafo único, CPC/2015. Considerando que 

a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl.47), 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, 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 da requerente.24. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.25. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283958 Nr: 9440-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magnólia Albuquerque Peres Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilmar Pereira Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo Aquino Dourado 

- OAB:24082/0-MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. De início, frente ao contido nos documentos de fls.95/96, dando notícia 

de que a parte ré foi citada e quedou-se silente, DECRETO A SUA 

REVELIA sem a aplicação dos seus jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento no art. 345, I, do CPC.

2. Desta forma, por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. FIXO como ponto controvertido o exercício legítimo de posse ou não da 

parte autora sobre o imóvel urbano de 6.984 m², objeto da matrícula 

53.202, situado no Bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade.

4. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se 

sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293151 Nr: 14722-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Brigone, Leonilda Incerpi Brigone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Silva, Marco Aurélio de Rocha 

Santos, Ricardo José Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Telles Lotti - 

OAB:315538/SP, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, DILERMANO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275, Diogo Egidio Sachs - OAB:4894/MT

 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 10. A preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela parte Requerida se confunde com o mérito da demanda, pois, 

em última análise, tem por objeto aferir a responsabilidade do Requerido 

Paulo, nas averbações discutidas na presente demanda, o que será 

devidamente perquirido por ocasião da sentença, razão pela qual AFASTO 

a preliminar. 11. Não havendo mais vícios processuais e nem preliminares 

a serem analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO, fixando como ponto 

controverso a responsabilidade dos requeridos na confecção da escritura 

pública de compra e venda e nas averbações posteriores feitas na 

matrícula nº 30.707. 12. INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas a serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias. 13. Expeça-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274872 Nr: 4007-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS DE PAULA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2. Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

 3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331571 Nr: 3530-22.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO Comercio Importação, Exportação e Agropecuária 
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FRANCISCO DE SOUZA, Alexandre 

Augusto de Souza, LEIVER LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento do complemento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça Rejane Dias de Souza, no valor de R$ 1.255,00 ( um mil 

e duzentos e cinquenta e cinco reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, apresentando cópia do comprovante 

de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 297649 Nr: 1078-73.2019.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Guadagnin, Francisca Barbosa Guadagnin, 

Volmir Guadagnin, Valdeci Antônio Guadagnin, Vanderlei José Guadagnin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Philipe Casarini Peixoto - 

OAB:22273/MT, Rafael Boque da Silva - OAB:OAB/MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de exibição de documentos convertida em Produção 

Antecipada de Provas ajuizada por ARNILDO GUADANIN e OUTROS em 

face do BANCO DO BRASIL S/A, com o intuito de obtenção dos contratos 

bancários referentes às hipotecas averbadas às margens da Matrícula n° 

340, do Cartório do 1° Ofício de Novo São Joaquim – MT, se houver, os 

débitos que obstam as baixas dos ônus averbados na supracitada 

matrícula imobiliária.

2. Citou-se o Requerido para a apresentação dos documentos solicitados 

pela parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 382, 

§1º, CPC/2015, no entanto, o mesmo optou por apresentar contestação, 

conforme fls. 67/70. Arguiu preliminarmente, carência de ação por falta de 

interesse processual, alegando que a parte Autora não teria esgotado as 

vias administrativas para obtenção dos documentos e, no mérito, a 

improcedência dos pedidos iniciais.

3. A parte Autora manifestou às fls. 82/83. Informando que o Requerido 

desrespeitou a ordem judicial de fls. 63/64, deixando de apresentar os 

documentos contidos no pedido inicial. Por tal razão, requer a aplicação de 

multa diária pelo descumprimento em desfavor do Requerido.

4. Na decisão de fls. 84/85, foi negada a apreciação da contestação, uma 

vez que a ação de produção de prova antecipada não permite a 

apresentação de contestação, sendo também determinada a intimação da 

parte Requerida para apresentar os documentos solicitados pela parte 

Autora, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais).

5. Decorrido o prazo a parte Requerida não colacionou os documentos 

pleiteados (fl.88). A parte Autora peticionou às fls. 90/114, requerendo a 

conversão desta ação em ação ordinária de obrigação de fazer c/c danos 

morais e materiais, decidindo este juízo, à fl. 116, conforme dispõe o artigo 

381, §3º do CPC, que a produção antecipada de prova não previne a 

competência do juízo, devendo, portanto, ingressar a parte Autora com 

ação autônoma que deve ser livremente distribuída.

6. Por fim, a parte Exequente alegou ter a Ré realizada unilateralmente a 

baixa de 59 (cinquenta e nove) averbações de hipotecas aqui pleiteadas. 

Entretanto, restaram duas averbações (AV 56/340 e AV 61/340), sem a 

baixa e/ou o fornecimento dos documentos referentes. Assim, requer que 

seja admitida como verdadeiros os fatos e declarado extinta qualquer 

obrigação referente a essas duas averbações restantes, além do 

pagamento pela parte Executada, de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil 

reais), à título de astreintes, bem como as custas processuais e 

honorários advocatícios em 20% do valor da ação.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Trata-se de procedimento de Produção Antecipada de Provas previsto 

no Capítulo XII, Seção II, art. 381 e seguintes do CPC/2015. Sendo certo 

que, no caso em apreço, o pedido foi recebido nos termos do art. 381, III, 

CPC/2015.

9. É sabido que no procedimento em questão, depois de produzida a 

prova, deve a parte, caso entenda, ingressar com ação autônoma 

relacionada aos documentos obtidos, não podendo ser feita por simples 

petição.

10. Dessa forma, INDEFIRO o pedido da parte Autora que pleiteia declarar 

a extinção da obrigação referente às averbações restantes (fl.121), uma 

vez que, a presente ação não é via adequada para essa pretensão, nos 

termos do artigo 381, I, II, III, do CPC.

11. Ademais, na ação autônoma de produção antecipada de provas, o 

requerente não visa nenhum benefício econômico imediato. Pelo contrário, 

o que se quer é proteger o direito à produção antecipada de provas.

12. Visto isso, constata-se que a primeira decisão deste juízo nestes 

autos, (fls. 63/64), em seu item 9, expôs que o feito seguiria somente com 

relação ao pedido de exibição dos contratos bancários das hipotecas 

averbadas às margens da matrícula nº 340, deixando claro que o pedido 

de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento, não seria 

levado em consideração.

13. Ante o exposto, e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça a 

seguir, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo a decisão de fls. 84/85, às 

quais fora arbitrada multa diária em desfavor da parte Requerida, no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais).

 PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. MULTA 

DIÁRIA EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Cinge-se a 

controvérsia à suposta divergência sobre a possibilidade de fixação de 

multa por descumprimento de liminar deferida em medida cautelar de 

produção de prova. 2. A multa cominatória prevista nos arts. 461 e 461-A 

do CPC/1973 incide em hipóteses de cumprimento de obrigação de direito 

material de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, a qual não se 

confunde com o cumprimento na ação cautelar de antecipação de provas, 

ainda que na hipótese de descumprimento de ordem incidental de exibição 

de documento ou coisa. Precedentes. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ: 

"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal 

se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. A caracterização 

do dissenso pretoriano exige demonstração efetiva da divergência entre o 

acórdão impugnado e o paradigma, esclarecendo-se as circunstâncias 

que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados que tiveram 

pronunciamentos diametralmente opostos, o que não ocorreu na espécie. 

Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ - EREsp: 1210962 PR 2012/0225373-9, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 21/02/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data 

de Publicação: DJe 28/02/2018)

14. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido da parte Requerente que visa 

intimar a parte Requerida a pagar o valor de R$ 74.000,00 (setenta e 

quatro mil reais), à título de astreintes, bem como as custas processuais e 

honorários advocatícios.

15. Por fim, INTIME-SE a parte Executada apresentar todos e quaisquer 

contratos bancários que obstem a baixa dos ônus existentes e 

averbados/registrados às margens da Matrícula n.º 340, ficha 001, 1º 

Ofício – NOVO SÃO JOAQUIM – MT, e seus respectivos cálculos 

atualizados referentes às hipotecas cedulares (AV. 56/340 e AV. 61/340) 

averbadas à Matrícula nº 340, ficha 001, 1º Ofício – NOVO SÃO JOAQUIM 

– MT – LIVRO 02 – REGISTRO GERAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

16. A respeito da adoção da sanção de busca e apreensão, leia-se a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – A ação de produção antecipada 

da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir 

à parte conhecimento prévio de contratos, extratos e faturas, a fim de 

avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra 

amparo no ordenamento jurídico positivo (CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 

382, § 3º)- A produção antecipada de prova documental requerida na 

vigência do CPC/2015 tem os mesmos requisitos que eram exigidos para 

ação cautelar para exibição de contratos e extratos bancários, quando em 

vigor o CPC/1973, estabelecidos pela Eg. Segunda Seção, no julgamento 

do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C, o REsp n. 1349453-MS, a 

saber: (a) demonstração pela parte autora da existência de relação 

jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio pedido à instituição 
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financeira não atendido, em prazo razoável, que deve ser havido como 

superior a 30 dias, contados a partir da solicitação prévia e, caso exibido, 

a data da exibição; e (c) pagamento do custo do serviço, conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária, quando a 

instituição financeira tiver se prontificado a fornecê-los, extrajudicialmente, 

mediante o pagamento de tarifas. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – 

O descumprimento da obrigação de exibir documento, por quem é parte na 

produção antecipada de prova, antes da eventual propositura do feito, 

com a prova que vier a ser produzida na respectiva produção antecipada, 

resolve-se com determinação à parte ré que exiba a documentação 

identificada no pedido, sob pena de busca e apreensão (CPC/2015, art. 

403), providência esta adotada como medida de instrução do processo, 

prevista no ordenamento jurídico (cf. arts. 396 se seguintes, do 

CPC/2015), sob pena de tornar letra morta o disposto no inciso III, do art. 

381, do CPC/2015, uma vez que exibição estaria condicionada ao arbítrio, 

exclusivo, daquele que tem obrigação de exigir. PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA – Como (a) o ordenamento jurídico admite a produção 

antecipada de prova documental, objetivando a exibição de contrato 

bancário e dos respectivos documentos de cobrança (extratos ou 

faturas), (b) a parte autora apresentou prévio pedido administrativo, que 

atende as exigências do estabelecidos pela Eg. Segunda Seção, no 

julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C, relativo ao 

contrato que deu origem à negativação de seu nome em cadastro de 

inadimplentes, (c) não atendido, em prazo razoável, pela instituição 

financeira, (d) a solução no caso dos autos, é de: (d. 1) reformar a r. 

sentença, para afastar o julgamento de homologação "POR SENTENÇA, a 

fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a prova produzida na 

presente AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS"; e (d. 2) 

deliberar pelo prosseguimento do feito, em seus trâmites legais, o que 

compreende, no caso dos autos, a determinação à parte ré a exibição do 

contrato e dos respectivos documentos de cobrança (extratos ou faturas) 

correspondentes ao débito pelo valor em que foi inscrito, no prazo de 30 

(trinta) dias, cabendo, em caso de descumprimento de ordem de exibição, 

ao prudente arbítrio judicial, a busca e apreensão (art. 403, do CPC/2015, 

com correspondência no art. 362 do CPC/1973), uma vez que, na atual 

situação processual, por não encerrada a produção da prova, é 

inadmissível decisão homologatória da prova e sobre encargos de 

sucumbência - Reforma da r. sentença. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AC: 10361855020198260100 SP 1036185-50.2019.8.26.0100, 

Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/08/2019, 20ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019)

17. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276928 Nr: 5368-68.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Thais Almeida Vieira - 

OAB:358551/SP, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Embargos à Execução propostos por N. BEVILACQUA 

JUNIOR – EIRELI (NILO SUPERMERCADO) em face do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, rebatendo os argumentos sustentados nos autos de 

Execução – Cód. 274969 (em apenso), fundada em Titulo Executivo 

Extrajudicial, consistente no descumprimento do TAC firmado entre as 

partes, por meio do qual o Embargado pretende o recebimento do valor de 

R$ 6.550,91 (seis mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e um 

centavos).

2. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/32.

3. Às fls. 35/36 foi deferido o efeito suspensivo aos presentes Embargos 

à Execução.

4. O Embargado apresentou impugnação às fls. 38/47 e, posteriormente, 

manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (fls. 51/52).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU FEITO POR SANEADO.

7. Verifica-se que a controvérsia gira em torno do adimplemento ou não da 

obrigação assumida por ocasião da assinatura do Termo de Ajustamento 

de Conduta – TAC, firmado entre as partes.

8. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

9. Decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me concluso para 

ulterior deliberação e/ou julgamento antecipado dos presentes Embargos à 

Execução.

10. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 308192 Nr: 6930-78.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:MT 5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de embargos à execução proposto por Roberto Ângelo de 

farias em face de Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com intuito 

de provar a inexigibilidade da execução apensa de cód. 302475.

2. Alega preliminarmente a ilegitimidade passiva do Embargante na 

execução apensa, uma vez que o Embargante apenas seria representante 

do município de Barra do Garças - MT no TAC que ensejou a execução.

3. O feito foi recebido às fls. 66/67, sem o deferimento do efeito 

suspensivo.

4. Após o Embargado devidamente intimado apresentou impugnação e 

requereu que fosse rejeitada a preliminar arguida e julgado improcedente 

os presentes embargos.

5. É O RELATÓRIO DECIDO.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

6. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não deve prosperar, uma 

vez que no TAC que ensejou a execução apensa ficou pré-estabelecida 

na sua cláusula sexta a possibilidade de responsabilização pessoal em 

caso de não cumprimento dos termos ajustados, ao passo que ao assinar 

o devido acordo o Embargante também se tornou legitimo para sofrer as 

consequências de um possível descumprimento do TAC.

7. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que se encontra acostada às fls. 73/74.

DISPOSITIVO

10. Diante o exposto, REJEITO a preliminar arguida pelo Embargante. Não 

havendo vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

11. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

12. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

13. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

 14. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302112 Nr: 3471-68.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHCS, Leandro Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença/impulsionamento de fls. 60, 

abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA/IMPULSIONAMENTO: "Vistos. 1. Por ausência de 

irregularidade processual, DOU O FEITO POR SANEADO. 2. Ainda, 

verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 
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de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC. 3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169373 Nr: 1429-56.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Fernandes da Fonseca Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Darlãn Martins Vargas - OAB:5.300B, Fabricio 

Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, Ítalo Gustavo de Almeida Leite 

- OAB:OAB/MT 7.413

 PROCESSO Nº 1429-56.2013.811.0004 (CÓD. 169373)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

REQUERENTE: ELIANE FERNANDES DA FONSECA XAVIER

REQUERIDO: EXPRESSO MAIA LTDA

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

Vistos.

1. Acerca da petição da parte Autora juntado à fl. 368, INTIMEM-SE as 

Requeridas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Com ou sem manifestação, VOLTEM-ME conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175271 Nr: 8916-77.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nipponflex Indústria de Colchões, CA 

BRISKEWICZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Saugo dos Santos - 

OAB:29.816/PR

 PROCESSO Nº 8916-77.2013.811.0004 (CÓD. 175271)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR

REQUERENTE: MARIA BONFIM DA SILVA

REQUERIDO: NIPPONFLEX INDÚSTRIA DE COLCHÕES

CA BRISKEWICZ ME

Vistos.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 122, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente por meio de carta de intimação via correios, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular andamento no feito, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do 

CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, VOLTEM-ME conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214245 Nr: 11997-63.2015.811.0004

 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 Aparecida Silva Ribeiro Borges

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 PROCESSO Nº 11997-63.2015.811.0004 (CÓD. 214245)

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA RIBEIRO BORGES

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT

Vistos.

1. Acerca do laudo pericial realizado à fl. 138, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Com ou sem manifestação, VOLTEM-ME conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180148 Nr: 2119-51.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Jacob Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges, Wilma Bessa 

Nogueira Borges, José Nogueira de Morais, Lucas Ribeiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT, Juliana Ribeiro 

Tavares - OAB:12.660-MT, Marcelo Farias Santos de Almeida - 

OAB:MT 15.250-A, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 PROCESSO Nº 2119-51.2014.811.0004 (CÓD. 180148)

AÇÃO DECLATÓRIA DE ATO JURÍDICO NULO

REQUERENTE: ANTÔNIA JACOB BARBOSA

REQUERIDO: ADAUTO NOGUEIRA BORGES, WILMA BESSA NOGUEIRA, 

JOSÉ NOGUEIRA DE MORAES E LUCAS RIBEIRO SIMÕES

Vistos.

1. Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

por meio de carta de intimação via correios, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, VOLTEM-ME conclusos.

3. ATENTE-SE a secretaria acerca da conclusão dos autos sem a devida 

regularização da numeração de folhas dos autos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186875 Nr: 7768-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Tinan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7768-94.2014.811.0004 (CÓD. 186875)

 AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 REQUERENTE: MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUSA

 REQUERIDO: ALONSO TINAN DO SANTOS

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação por edital tem lugar nas 
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hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de réu ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

 2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

 3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte requerida.

 4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Autora promover a citação da Requerida, conforme 

art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

 5. OFICIE-SE ao r. Juízo deprecado solicitando informações da missiva 

expedida à fl. 95, no prazo de 10 (dez) dias, bem como informando 

tratar-se de feito relativo a META 2, do CNJ.

 6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 16 de abril de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218257 Nr: 1782-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasa - Produtos Alimentícios da Amazônia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, 

DECLARO em favor da parte Autora JOANA ALVES PEREIRA a aquisição 

do domínio útil pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO do seguinte imóvel: um lote 

urbano, locado sob o nº. 20, quadra 135, loteamento Jardim Nova, nesta 

urbe, com tamanho de 489,00 m², protegido pela Matricula nº. 40.398 do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com fundamento no art. 

1.238 do Código Civil. 18. CONDENO a parte Requerida PASSA – 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA no pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, devendo ser 

corrigido pelo IPCA.19. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

mandado para registro do domínio em favor da Autora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis local, satisfeitas as obrigações fiscais. 20. Por fim, 

considerando que a ação foi julgada procedente em favor da Autora e 

inexistindo direitos do Requerido, DETERMINO o cancelamento da penhora 

no rosto dos autos por dívidas do Requerido. 21. OFICIE-SE ao r. Juízo da 

4ª Vara Cível desta comarca nos autos nº 68903 para conhecimento 22. 

Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe. 23. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de abril de 

2020. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230658 Nr: 9512-56.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Álvaro Júnior Ltda Me, Álvaro Luís 

Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 RELATÓRIO. DECIDO. 4. Constata-se que houve erro material na decisão 

de fls. 111/113, uma vez que consignou deferimento de prova pericial 

como sendo da parte da autora, quando na realidade foi requerida pelo 

requerido, bem como consignando preclusa o direito de prova pelo 

requerido quando deveria ter consignado precluso o direito da parte 

autora que requereu o julgamento antecipado da lide. 5. Por tais razões, 

DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, sanando a contradição 

outrora existente, e DETERMINO que passe a constar a seguinte redação 

na decisão de fls. 119/119vº: “Defiro o pedido de produção de prova 

pericial requerido pela parte requerida (fls. 106/108). Por outro lado, 

verifica-se que a Requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide 

(fl. 105). Portanto, para que não haja ofensa ao princípio do contraditório, 

declaro preclusa a possibilidade da Requerente em produzir provas no 

presente feito. (...); Após, intimem-se os requeridos (art. 95 do Código de 

Processo Civil para depositar ou se manifestar sobre os honorários 

periciais, também no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, intime-se os 

requeridos, que foram quem requereram a produção de prova pericial 

contábil, para depositar os honorários no prazo de 05 (cinco) dias, 

dando-se a seguir início aos trabalhos periciais, conforme dispõe o art. 95 

do Código de Processo Civil.” 6. Em prosseguimento, apresentado a 

empresa nomeada para realização de perícia requerimento pela abertura 

de vistas dos autos para eventual aceitação ou renúncia, bem como 

informando as pessoas autorizadas a realizarem carga dos autos, DEFIRO 

o pedido formulada pela empresa nomeada para manifestar acerca da 

aceitação e apresentação dos honorários cabíveis, no prazo de 10 (dez) 

dias, após sua intimação mediante carga dos autos ou comparecimento em 

cartório deste juízo para fotocópias caso necessário. 7. Publique-se. 

Registre-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Barra do Garças, 15 de 

abril de 2020. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 331607 Nr: 3542-36.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENITON SOARES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magda Luiza Rigodanzo Egger - 

OAB:OAB/PR 25.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE conforme deprecado.

2. Considerando que a mesma foi distribuída durante período de

teletrabalho, ao término do referido período determinando pelo E.TJ/MT,

ENCAMINHE-SE o feito ao Cartório Distribuidor para livre distribuição entre 

a 1ª e

2ª Varas Cíveis.

3. Após, REMETA-SE os autos conclusos para verificação acerca da

regularidade da missiva e eventual devolução à comarca de origem após 

seu

cumprimento.

4. Cuidando de medida de urgência, AUTORIZO seu imediato

cumprimento mediante as cautelas necessárias, a fim de a segurar a 

integridade dos

serventuários da justiça neste período.

5. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 15 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 314-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Vianna Neto, Neusa Maria Fúria 

Vianna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A
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 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, via DJE, 

para que compareça à secretaria da 2ª vara cível para assinatura do 

Termo de Caução do imóvel de matrícula 35.522, no CRI local, ofertado em 

garantia para o cumprimento dos atos expropriatórios no cumprimento da 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 314-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Vianna Neto, Neusa Maria Fúria 

Vianna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Nos termos do oficio circular nº 17/2020 e da portaria 249/2020, ambas 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e por determinação judicial do 

Magistrado da Segunda Varas Cíveis de Barra do Garças, Dr. Michell Lotfi 

Rocha da Silva, informo à Vossa Senhoria que o acesso às dependências 

do fórum está sendo limitada, em virtude da pandemia (COVID-19) que 

assola todo o mundo. Logo, a maioria dos atos estão sendo praticados à 

distância.

 Assim, impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, e 

para dar cumprimento ao mandado de arresto e intimação, que há a 

necessidade de depósito prévio da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 375,00 (tezentos e setenta e cinco reais), que, em virtude da 

situação excepcional, deverá ser depositada na conta do oficial de justiça 

André Luiz Gomes Bezerra, CPF nº 294.023.105-25, Banco do Bradesco, 

conta corrente 50.364-9, agência 3292. E, tão logo seja efetuado o 

depósito, o comprovante deverá ser enviado à esta secretaria para 

juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331607 Nr: 3542-36.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENITON SOARES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magda Luiza Rigodanzo Egger - 

OAB:OAB/PR 25.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do oficio circular nº 17/2020 e da portaria 249/2020, ambas 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e por determinação judicial do 

Magistrado da Segunda Varas Cíveis de Barra do Garças, Dr. Michell Lotfi 

Rocha da Silva, informo à Vossa Senhoria que o acesso às dependências 

do fórum está sendo limitada, em virtude da pandemia (COVID-19) que 

assola todo o mundo. Logo, a maioria dos atos estão sendo praticados à 

distância.

 Assim, impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, e 

para dar cumprimento ao mandado de citação, busca e apreensão, há 

necessidade de depósito prévio da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 72,00 (setenta e dois reais), que, em virtude da situação 

excepcional, deverá ser depositada na conta do oficial de justiça André 

Luiz Gomes Bezerra, CPF nº 294.023.105-25, Banco do Bradesco, conta 

corrente 50.364-9, agência 3292. E, tão logo seja efetuado o depósito, 

favor enviar o comprovante à esta secretaria para juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211301 Nr: 10255-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estefania Gonçalves 

Barbosa Colmanetti - OAB:13.158/DF

 DISPOSITIVO

30. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

? DECLARO a inexistência da relação jurídica entre MARCIA APARECIDA 

DE ARAÚJO e ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, no que toca especificamente ao contrato nº 5056160, bem 

como a inexistência do débito dele decorrente; cabendo a parte requerida 

providenciar a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes 

dos serviços de proteção ao crédito, em razão do débito decorrente 

daquele contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por descumprimento;

 ? CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora 

MARCIA APARECIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO, devendo incidir juros de 

mora partir da citação, 11/12/2015, e correção monetária a partir da 

publicação desta sentença.

 31. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 

R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art.85, §8º , do CPC.

 32. DEIXO de condenar a parte autora no pagamento das custas e 

honorários, uma vez que houve apenas a redução do valor pleiteado a 

título de danos morais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179720 Nr: 1682-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Mourão Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Matturo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYURI SANDRA TAKIGAHIRA 

- OAB:163.340/SP, THIAGO ESTEVES DA CUNHA - OAB:266.999/SP

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário, ajuizada por DIEGO 

MOURÃO DOMINGOS em desfavor de FRANCISCO MATTURO.

2. O Requerido foi citado (fl.39) e apresentou contestação às fls. 40/49.

3. A impugnação do Autor aportou às fls. 79/84.

4. O feito foi saneado, sendo determinada a intimação das partes para 

indicarem as provas que pretendem produzir (fl. 94).

5. À fl. 96 a parte Autora informou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito e, assim, requereu a desistência da ação.

6. A defesa do Requerido foi intimada para manifestação acerca do pedido 

de desistência, sob pena de concordância tácita, porém quedou-se inerte 

(fl.100).

7. Vieram-me os autos conclusos.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Verifica-se que não houve análise do pedido de justiça gratuita movido 

pela parte autora, razão pelo qual, diante dos documentos acostados a 

inicial, dos quais vislumbro o preenchimento dos requisitos da benesse, 

DEFIRO a justiça gratuita.

10. Depreende-se dos autos que o Autor, expressamente, manifestou a 

desistência do presente feito (fl. 96).

11. Diante disso, em razão do desinteresse do Autor no prosseguimento 

do feito e, ainda, considerando que a concordância tácita da parte 

Requerida, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.

12. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista ser o Autor 

beneficiário da Justiça Gratuita.

13. Expeça-se o necessário.

14. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214244 Nr: 11996-78.2015.811.0004

 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: Denubes Rodrigues dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:MT 26.992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 29.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, CONDENO a Requerida no pagamento da indenização 

securitária em favor da Requerente, DENUBES RODRIGUES DOS SANTOS, 

correspondente ao valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), e despesas médicas suplementares em R$ 

210,00 (duzentos e dez reais), devendo incidir os juros de mora a contar 

da citação (17.04.2017 – fls. 47vº) e correção monetária pelo IPCA desde 

a data do sinistro (06.06.2014 – fls. 05).30.Tendo em vista a sucumbência 

da parte Requerida, CONDENO-A no pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015.31.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.32.Expeça-se o necessário.33. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 16 de abril de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290322 Nr: 13216-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Leandro Leão Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT, Wallisson Hilário Alves - OAB:148.799

 Certifico que o Ministério Público já apresentou Alegações finais aos 

autos conforme folhas 480/509.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS DA SILVA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de deliberar acerca da homologação do acordo encartado aos 

autos, INTIME-SE a empresa demandada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte comprovante de pagamento da quantia devida ao autor. 2- 

Após, faça conclusos para homologação. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte recorrente para, em 10 (dez) dias, esclarecer acerca 

das contrarrazões de ID nº 31154103, visto serem alienígenas aos autos, 

pois sequer foi interposto recurso inominado. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001101-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA HAAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002182-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001836-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO CARDOSO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da certidão negativa de ID nº 25041329, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o endereço correto e atual 

da parte executada sob pena de extinção da ação. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BORGES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

CRISLAINE MARREIRO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante do termo de audiência de ID nº 25673414, DETERMINO seja 

realizada nova tentativa de citação da parte ré, podendo a autora 

acompanhar o Sr. Oficial de Justiça conforme requerido na solenidade. 

Sendo assim, DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que 

agende audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º),. A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002823-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRAGA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEYNNER SILVA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas online colimando penhora de bens, cuja 

frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o necessário. 7. Intime-se. 

8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000841-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Com vistas a possibilitar a conversão do ato em penhora, intime-se o 

exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o paradeiro do veículo nos 

termos da decisão de ID nº 28304092, sob pena de extinção do feito. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000231-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ELISABETE WAGNER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. HOMOLOGO os cálculos apresentados, conforme dispõe o artigo 100 

da Constituição Federal. 2. Cumpra-se o despacho de ID nº 18399962. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002243-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER DA SILVA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento da sentença homologatória por parte 

da requerida, bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, 

DETERMINO, em observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e 

V da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja 

intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, 

ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua 

condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% 

(dez por cento) do montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e 

não tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos 

para penhora por meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 

4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE GODOI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ABREU PEREIRA OAB - MT25169/O (ADVOGADO(A))

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento integral da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do(a) advogado(a) que representa os interesses da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta já indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002675-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002675-60.2019.8.11.0004 

Requerente: ERIN LEONEL VILELA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ERIN 

LEONEL VILELA - MT15821-A Requerido: OI S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 20 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOB CAVALCANTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA VIEIRA FARIA OAB - MT25344/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MÁRCIA DA SILVA BORGES (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000741-33.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOB 

CAVALCANTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSALIA 

MARIA VIEIRA FARIA POLO PASSIVO: SANDRA MÁRCIA DA SILVA 

BORGES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/06/2020 

Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 20 de abril 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: 1001301-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SOUSA VILELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, 10/09/2019 Hora: 14:20 /horário de Mato Grosso 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SOUSA VILELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001301-09.2019.8.11.0004 

Requerente: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT5734-O Requerido: 

VALDIR SOUSA VILELA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ANTONIO 

NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S Nos termos da legislação vigente, 

da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da 

Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 20 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO 

RUBERT Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010027-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON BORGES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010027-86.2015.8.11.0004 Valor da causa: R$ 2.800,00 POLO ATIVO: 

Nome: RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA Endereço: Rua PADRE 

LORENZONE, SN, QUADRA 24, LOTE 08, JARDIM PALMARES, BARRA DO 
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GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: HAMILTON 

BORGES DA SILVEIRA Endereço: RUA GENERAL CARNEIRO, QD. 24, LT. 

08, NOVO HORIZONTE, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

ESPÉCIE: []->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 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. BARRA DO GARÇAS, 20 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT 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: 1000739-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BORGES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo 

nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. A celeuma 

se ocupa de pretensos atos omissivos por parte de agentes da SEMA/MT, 

cujo mérito tem reflexos direto sobre matéria desta natureza, de tal sorte 

que a utilização do PJE para propor a ação não é viável, porquanto em que 

pese a Vara Ambiental esteja atrelada aos Juizados Especiais de Barra do 

Garças, os processos relativos àquela ainda tramitam na forma física, 

devendo a parte direcionar sua demanda à Vara Específica, observando a 

regulamentação do TJMT para o período de exceção atualmente 

vivenciado por força da COVID-19. Não bastasse isto, a inaugural foi 

endereçada ao Juizado Especial Cível de Barra do Garças, sendo que nem 

mesmo o Juizado da Fazenda Pública desta comarca é competente para 

apreciar a rusga. Deste modo e ciente de que no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis até a incompetência territorial tem natureza absoluta, o 

que justifica com maior razão o conhecimento de ofício da incompetência 

material (artigo 64, § 1º, do CPC combinado com o artigo 27 da Lei 

12.153/2009), restando patente a incompetência deste juizado para 

processar a causa, com esteio na inteligência do artigo 52, III, da Lei 

9.099/1995, igualmente combinado com o sobredito artigo 27, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

O mero descontentamento com o conteúdo da decisão não permite à parte 

manejar os aclaratórios, sendo o que ocorreu no caso vertente, vez que a 

sentença proferida foi expressa ao ponderar o conteúdo econômico 

debatido nas duas demandas, conceito técnico-jurídico que inconfundível 

com valor atribuído à causa, não havendo se falar em emenda da 

inaugural na espécie, vez que o indeferimento tem como lastro a 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, nos termos do artigo 51, II, 

da Lei 9.099/1995. Na realidade mira a parte embargante aprofundamento 

no próprio mérito da rusga, ao passo que não se conformando com o 

desfecho da causa deseja a reforma da decisão (sentido lato), a qual não 

padece de nenhuma contradição, obscuridade ou omissão, eis porque e 

com esteio no artigo 48 da Lei 9.099/1995 combinado com o artigo 1.022 

do CPC, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APREÇO, 

ordenando a materialização da sentença outrora proferida, em seu inteiro 

teor. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DINIZ ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA LUIZA BARBOSA DA COSTA OAB - MT28028/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo 

nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. A tutela de 

urgência invoca para sua concessão a probabilidade do direito e o perigo 

de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, consoante se infere do 

artigo 300, caput, do CPC, sendo que na hipótese vertente a parte autora 

narra situação fática que perdura desde o ano de 2018, lapso temporal 

que denota a desnecessidade de se conceder a aludida providência 

judicial, pois a inscrição pretensamente indevida era de seu conhecimento 

desde o referido ano, não havendo se falar em perigo de dano na hipótese 

aqui versada. Por outro lado, olvidou-se a parte requerente de comprovar 

a efetiva inscrição nos serviços de proteção ao crédito, encartando 

apenas mero aviso que não se confunde com a “negativação” em si, 

ausência probatória que também enfraquece a probabilidade do direito 

aduzido, notadamente quando deveria também ilustrar/comprovar que não 

possui outras inscrições, a fim de caracterizar a utilidade da medida 

jurisdicional por si mirada. Consubstanciado nestes fundamentos, 

INDEFIRO a tutela vindicada. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo 

nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. A tutela de 

urgência invoca para sua concessão a probabilidade do direito e o perigo 

de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, consoante se infere do 

artigo 300, caput, do CPC, sendo que na hipótese vertente a parte autora 

narra situação fática que perdura desde o ano de 2018, lapso temporal 

que denota a desnecessidade de se conceder a aludida providência 

judicial, pois a inscrição pretensamente indevida era de seu conhecimento 

desde o referido ano, não havendo se falar em perigo de dano na hipótese 

aqui versada. Por outro lado, olvidou-se a parte requerente de comprovar 

a exclusividade da “negativação” debatida nestes autos, ausência 
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probatória que também enfraquece a probabilidade do direito aduzido, já 

que ao ilustrar/comprovar que não possui outras inscrições, lograria 

caracterizar a utilidade da medida jurisdicional por si mirada. Em que pese 

a lei 8.078/90 constituir-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o exegeta, deverá ser interpretada em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC, sendo que este último define o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante 

(artigo 357) no âmbito dos processos sob sua regência, tratando-se de 

uma regra de instrução. No que diz respeito aos feitos em que inexiste a 

fase de saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando do proferimento da 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, pois sua 

banalização detém potencialidade para permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado ao fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

nestas hipóteses as regras da inversão do ônus probatório são de 

julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no momento da 

valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se existe situação 

de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova. Esta é 

a razão pela qual tenho reiterado que salvo situações excepcionais 

reclamando providências antecipadas no campo probatório, em regra nos 

juizados especiais apenas quando da prolação da sentença deve ser 

avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão 

ali preconizada também invoca a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de ilustrar materialmente suas alegações quando lhe é possível, 

sob pena de se deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado 

escorado em meras presunções advindas da simples inércia de quem se 

beneficia do instituto em comento. Consubstanciado nestes fundamentos, 

INDEFIRO a tutela vindicada e a inversão probatória pretendida. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Pela narrativa da parte autora não é possível depreender em que momento 

sua pretensão foi resistida no âmbito administrativo, por tais razões 

ordeno que esclareça se aviou pedido de tal natureza, cuja resposta 

positiva deverá se fazer acompanhar de cópia integral do respectivo 

procedimento. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para tanto. Encerrado o 

lapso temporal, faça conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001674-40.2019.8.11.0004 

Requerente: MARCONIO DOS SANTOS FERREIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - MT0022484A, ROLDRIGO 

QUEIROZ DE OLIVEIRA - MT0013284A Requerido: AYMORE ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 

Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 20 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PIRELLI PNEUS LTDA. (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 22/02/2019 Hora: 13:20/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PIRELLI PNEUS LTDA. (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000023-70.2019.8.11.0004 

Requerente: ALESSANDRA FERREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A Requerido: FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2) ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG0074368A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - 

SP0247319A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MURILLO DE FARIA FERRO 

- GO0029226A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento 

nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 20 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-26.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCIELE MORAES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002632-26.2019.8.11.0004 Requerente: FRANCIELE MORAES 

PORTO e GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA Requerido: NS2.COM 

INTERNET S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que na data de 14/03/2018, comprou 01 Tênis 

Coca-Cola Bird Masculino, através do sítio eletrônico da requerida pelo 

valor de R$ 149,93 (cento e quarenta e nove reais e noventa e três 

centavos). O pedido foi aprovado e o produto foi pago através do cartão 

de crédito. Afirma que o produto recebido não era o mesmo do anunciado, 

razão pela qual realizou a devolução dentro do prazo de 07 (sete) dias e 

solicitou a restituição dos valores momento em que foi convencido pelo 

atendente da reclamada a receber um vale, o qual seria disponibilizado no 

site. Contudo, a reclamada, por diversas vezes, dificultou a 

disponibilização do vale no sítio eletrônico. Frustrada, solicitou a restituição 

dos valores, o que até o presente momento não foi cumprido pela 

reclamada. Em sede de contestação aduz a reclamada que que em 

momento algum deixou de prestar o devido auxílio à parte Autora, assim, 

tendo em vista a insatisfação da mesma quanto ao produto, disponibilizou 

o vale-compras no valor de R$ 149,93 no cadastro do autor, o qual 

permanece ativo até 14/06/2020. Ressalta que tentou resolver o problema 

administrativamente, de modo que, deve ser levada em consideração a 

sua boa-fé não condenando-a em indenizar os danos morais. No caso sub 

judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum 

direito as partes requerentes, denota-se dos autos que, de fato, as 

mesmas enfrentaram dificuldades para a utilização do voucher ofertado, 

haja vista, a reclamada demorar disponibiliza-lo em seu site. Nesse 

contexto, nos termos do artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em 

cumprir a oferta, o consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: “I 

- exigir o cumprimento forçado da obrigação (...); II - aceitar outro produto 

ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” Em exame ao caso concreto, sobretudo 

quanto aos documentos colacionados pelas partes autoras, nota-se a 

parte promovida se comprometeu a disponibilizar o vale em seu site, 

todavia, apresentou empecilhos para ativa-lo. Outrossim, as partes 

autoras solicitaram a devolução do dinheiro, o que não foi realizado pela 

reclamada. Diante do exposto, evidenciou-se que há conduta ilícita 

praticada pela parte promovida, de modo que, o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, nos termos do art. 35, III do CDC. 3.1 DO DANO 

MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Ademais, há de se considerar o contexto 

em que ocorridos os fatos, tendo em vista que, as partes autoras após 

enfrentarem diversos problemas para utilizar o voucher, solicitaram a 

devolução do dinheiro o que não foi cumprido pela reclamada. Assim, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada 

NS2.COM INTERNET S.A. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes 

FRANCIELE MORAES PORTO e GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR a 

Reclamada NS2.COM INTERNET S.A., ao pagamento da quantia de R$ 

149,93 (cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), a título 

de danos materiais, aos reclamantes FRANCIELE MORAES PORTO e 

GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo 

prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 
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Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa”. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-18.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. BENTO PENA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000742-18.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:M. A. BENTO 

PENA - COMERCIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AURELIO 

TEIXEIRA SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 01/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 20 de abril 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: 1000682-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALERIA CARNEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/05/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001264-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

21845379), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cummprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001268-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RUAS AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

22353271), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001548-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA OAB - GO48420 (ADVOGADO(A))

HERNANE TOBIAS COSTA OAB - GO54074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MIRANDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

21922733), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001595-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDS MARIA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR APARECIDO RANDOLFO JUNIOR OAB - MS20564 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE ORLANDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

22735828), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANE TOBIAS COSTA OAB - GO54074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIRITTY RAMOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

19688827), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001764-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE LIMA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))
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DEBORA CRISTIANE DOS REIS OAB - MT13419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IPOLITO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

22671128), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010098-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a Carta Precatória juntada (Id nº 31421333), no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. (assinado 

digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001684-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BERTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

23482071), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILDIOMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR GONCALVES SOARES (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS LIMA DA CRUZ (REQUERIDO)

ARTHUR G. SOARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000743-03.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SILDIOMAR 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS POLO PASSIVO: ARTHUR G. SOARES e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 22 de abril 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: 1000744-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000744-85.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUZIMEIRE DE 

LIMA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HALAIANY FIGUEIREDO 

SILVA DE FREITAS POLO PASSIVO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 

CASAS PERNAMBUCANAS e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 08/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002259-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIVAL JOAO SAINCA OAB - GO50877 (ADVOGADO(A))

NOEDIO PEREIRA GONCALVES OAB - GO51293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBI MODAS BARRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

30043098), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001951-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PEREIRA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

26036869), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002073-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE SANTOS SILVA E NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL GOIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 60 de 519



MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

27247301), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002260-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Condomínio Residencial Parque Union (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA ALVES OAB - MG151995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lauro Luiz Pereira Silva (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

26570789), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000818-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FERREIRA NERY (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a Carta Precatória devolvida (Id nº 27044658), no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. (assinado 

digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012470-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDERCY ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO(A))

 

O bem outrora constrito teve sua penhora anulada por força de sentença 

proferida no bojo de embargos de terceiro, já transitada em julgado, 

estando a dívida sem garantia desde então, eis porque DETERMINO seja a 

parte exequente intimada para indicar outros bens, precisamente no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após o aludido lapso temporal, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000731-86.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MACAUBA (DEPRECADO)

 

Não tendo sido a carta precatória encaminhada por órgão judicial, 

ocorrendo sua distribuição como se petição fosse, sendo que a parte 

demandante nem sequer tem legitimidade para postular no âmbito deste 

Juizado Especial, ordeno o imediato arquivamento dos autos, calhando 

destacar que tal arquivamento prescinde de sentença, pois processo não 

é. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-43.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

A parte autora mira indenização por desapropriação indireta, o que 

encontra óbice no artigo 2º, 1º, I, da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, 

calhando destacar que ao utilizar o termo desapropriação, o legislador se 

referiu às demandas originárias delas, pois os Estados não possuem 

legitimidade ativa (inteligência do artigo 5º, I, da mencionada lei) no âmbito 

desta justiça especializada, de tal sorte que sem sombra de dúvida a 

expressão não trata do ato expropriatório em si. Deste modo e ciente de 

que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis até a competência territorial 

tem natureza absoluta, o que justifica com maior razão o conhecimento de 

ofício da material (artigo 64, § 1º, do CPC combinado com o artigo 27 da Lei 

12.153/2009), restando patente a incompetência deste juizado para 

processar a causa, com esteio na inteligência do artigo 51, II, da Lei 

9.099/1995, igualmente combinado com o sobredito artigo 27, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-58.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NOGUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

A parte autora mira indenização por desapropriação indireta, o que 

encontra óbice no artigo 2º, 1º, I, da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, 

calhando destacar que ao utilizar o termo desapropriação, o legislador se 

referiu às demandas originárias delas, pois os Estados não possuem 

legitimidade ativa (inteligência do artigo 5º, I, da mencionada lei) no âmbito 

desta justiça especializada, de tal sorte que sem sombra de dúvida a 

expressão não trata do ato expropriatório em si. Deste modo e ciente de 

que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis até a competência territorial 

tem natureza absoluta, o que justifica com maior razão o conhecimento de 

ofício da material (artigo 64, § 1º, do CPC combinado com o artigo 27 da Lei 

12.153/2009), restando patente a incompetência deste juizado para 

processar a causa, com esteio na inteligência do artigo 51, II, da Lei 

9.099/1995, igualmente combinado com o sobredito artigo 27, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000463-32.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ APARECIDO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS JOSE 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 Barra 

do Garças Data: 29/06/2020 Hora: 15:00/MT, no endereço: RUA 
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FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REIS CONCEICAO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000721-42.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCELO REIS 

CONCEICAO CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/06/2020 Hora: 15:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-91.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LOPES SIQUEIRA MELO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000666-91.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES LOPES SIQUEIRA MELO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VANESSA SIQUEIRA MELO POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/06/2020 

Hora: 14:40/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOIANE SOUZA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e ainda a 

taxa judiciária (a ser calculada no site). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE NOGUEIRA SOBRINHO SOUSA (AUTOR)

GISLAINE DE SOUSA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DA SILVA ANTUNES OAB - MT23918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE S MENDES - ME (REU)

LUBRICENTRO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1000349-93.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCILENE 

NOGUEIRA SOBRINHO SOUSA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MANOELA DA SILVA ANTUNES POLO PASSIVO: LUCAS 

DE S MENDES - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/06/2020 Hora: 14:00/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000747-40.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

ALVES NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA MENDONCA 

PINTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 08/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 22 de abril 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: 1002788-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ ABREU VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO OAB - MT27572/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002788-14.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA INEZ ABREU VALADARES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - MT27572/O 

Requerido: OI S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS 

E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 22 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor 
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de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-86.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000634-86.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RODRIGO ALVES 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 29/06/2020 Hora: 13:00/MT, no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONETE APARECIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000636-56.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LIDIONETE 

APARECIDA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 29/06/2020 Hora: 13:20/MT, no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001033-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA ALVES SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA OAB - GO35841 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1001033-52.2019.8.11.0004 

Requerente: PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA e outros ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - GO35841 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - 

GO35841 Requerido: LUCIA MARIA DE SOUZA Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte Requerente/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 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; BARRA DO GARÇAS, 22 de abril de 

2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000635-71.2020.8.11.0004 Requerente: JORDANY PEREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO DO(A) TESTEMUNHA: CIHNDY KELLY BIANQUINI 

- MT0020250A Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte Requerente para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. BARRA DO 

GARÇAS, 22 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARY LUCIA DE LIMA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1001307-16.2019.8.11.0004 

Requerente: MARY LUCIA DE LIMA GOES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT5734-O Requerido: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

e outros ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - MT5746-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. BARRA DO GARÇAS, 22 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FRANCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM DIAS DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA PARREIRA OAB - MT26945/O (ADVOGADO(A))

WALKER ALVES DE SOUSA OAB - GO34262 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 
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convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE MONIQUE MATIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME 

(REQUERIDO)

NEPUGA POS GRADUACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SANCHEZ OAB - SP234226 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTANA WANDERLEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS JUNIOR LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCILIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BARBOSA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

No caso em tela, com relação ao pedido de redesignação de audiência 

contido no ID nº 26868728, NÃO O CONHEÇO, eis que a sentença 

prolatada no ID nº 26495835 deveria ter sido enfrentada por meio de 

recurso próprio. Ademais, denota-se que já se operou a preclusão pro 

judicato, nos termos do artigo 505 do Diploma Processual Civil, além da 

pretensão da parte autora estar em descompasso com o disposto no 

artigo 507 do mesmo código, vez que referida questão já foi decidida nos 

autos. Com relação ao pleito de isenção ao pagamento das custas 

processuais, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. A sanção prevista 

no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza processual 

reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à audiência de 

conciliação, falta-lhe interesse processual no prosseguimento da ação, a 

não ser que prove motivo de força maior que o tenha impedido de estar 

presente à audiência, merecendo, portanto, que pague as custas do 

processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de forma a não se 

permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem realmente 

necessita da prestação jurisdicional. Noutra vertente, a parte requerente 

tão somente pleiteou a isenção do pagamento das custas condentórias, 

sem juntar aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, 

bem como, optou por ingressar com demanda sendo representada por 

patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública 

desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas, 

procedem à análise das condições econômicas das partes, deste modo, 

com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO o pedido e 

determino ao requerente, o recolhimento das custas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY FARIAS RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos, conforme ID nº 31271911. 3- 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002350-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT26972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme apontado pela 

exequente, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição da advogada que representa 

os interesses da exequente, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos, conforme ID nº 29892857. 2- 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 924, 

II do Código de Processo Civil, bem com atento ao disposto no art. 925, 

declaro EXTINTO o processo em apreço 3- Sem custas. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da dívida após o retorno 

dos autos da Turma Recursal, razão pela qual o advogado da parte autora 

requer a transferência do numerário para conta bancária por ele indicada. 

2- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31152219. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 
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chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELE MARIANO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 2. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 3. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. 

Intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO MOREIRA SOUZA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença acostada aos autos em evento 

ID 30290146, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos 

termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do 

Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito o acordo encartado no evento 

30328426. 2- Ocorrido o pagamento do acordo entabulado conforme 

noticiado e comprovado pelos causídicos que representam as partes, com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido de transferência do 

numerário para conta bancária indicada em evento ID 31246007, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita 

a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002556-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSENI DIAS SOARES (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença acostada aos autos em evento 

ID 30288590, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos 

termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do 

Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes. 2- Ocorrido o pagamento do acordo entabulado conforme noticiado 

e comprovado pelos causídicos que representam as partes, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido de transferência do numerário 

para conta bancária indicada em evento ID 30885668, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO MOREIRA SOUZA (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença acostada aos autos em evento 

ID 30289554, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos 

termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do 

Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes. 2- Ocorrido o pagamento do acordo entabulado conforme noticiado 

e comprovado pelos causídicos que representam as partes, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido de transferência do numerário 

para conta bancária indicada em evento ID 31246005, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença acostada aos autos em evento 

ID 30291350, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos 

termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do 

Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes. 2- Ocorrido o pagamento do acordo entabulado conforme noticiado 

e comprovado pelos causídicos que representam as partes, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido de transferência do numerário 

para conta bancária indicada em evento ID 30885660, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE SOUZA (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença acostada aos autos em evento 

ID 30292633, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos 

termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do 

Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes. 2- Ocorrido o pagamento do acordo entabulado conforme noticiado 

e comprovado pelos causídicos que representam as partes, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido de transferência do numerário 

para conta bancária indicada em evento ID 31246014, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-34.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES OAB - MT26189/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000423-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Ausente o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. Da análise 

dos autos, depreende-se que a parte executada adimpliu voluntariamente 

com a obrigação outrora imposta em sede de sentença, depositando em 

conta judicial o valor referente a sua condenação, razão pela qual a 

advogada da parte exequente requereu a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, conforme alvará de ID nº 26128600. Ante 

ao exposto, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a 

dívida exequenda, tendo em vista o seu cumprimento, DECLARANDO 

EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio nos arts. 904, I c/c 

925, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001695-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MOREIRA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exeqüente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 
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inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000933-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exeqüente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000886-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde, após homologação de acordo entabulado entre 

as partes, a exequente noticiou o pagamento dos valores devidos, razão 

pela qual, nos termos do art. 924, I, bem como atento ao disposto no art. 

925, todos do Código de Processo Civil, mediante o liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 2- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 3- 

Publique-se. 4- Registre-se. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001469-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 490 do CPC, c/c art. 38, última 

parte, da Lei 9.099/1995. 2- Após tentativas frustradas de constrição de 

bens, a empresa exeqüente devidamente intimada manifestou-se pelo 

arquivamento do feito ante a impossibilidade de meios para saldar a dívida, 

assim, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da 

execução por ausência de condição de procedibilidade conforme 

entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: 

"Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor." 3- 

Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo 

por bem extingui-la. 4- Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, 

IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 5- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995). 6- Expeça-se certidão de dívida conforme preconiza 

Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o requerente possa, quando souber 

que há bens passiveis de penhora em nome do executado ou outra forma 

de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 7- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 8- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001937-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 490 do CPC, c/c art. 38, última 

parte, da Lei 9.099/1995. 2- Trata-se de ação em fase de execução onde, 

após tentativas frustradas de constrição de bens e valores, o exequente 

foi devidamente intimado e manifestou-se pelo arquivamento dos autos 

ante a inexistência de meios para saldar a dívida, assim, vislumbra-se na 

presente demanda causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 4- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 5- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o exequente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do executado ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 7- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 8- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EULLER LOPES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2.Com 
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esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31280060. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN TEIXEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31087032. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da condenação após 

retorno dos autos da Turma Recursal, razão pela qual o advogado da 

parte autora requer a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31118636. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002619-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FRANCISCO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado no evento 30328426. 2- Ocorrido o pagamento do 

acordo entabulado conforme noticiado pelo causídico que representa os 

interesses da parte autora, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO 

o pedido de transferência do numerário para conta bancária por ele 

indicada, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita 

a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA APARECIDA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

L M SOUZA BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA OAB - GO21440 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida de R$ 5.643,12 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e doze 

centavos), razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Bem 

como, o executado requer a restituição do valor depositado a maior de 

R$1.541,11 (mil quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos). Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante de R$ 5.643,12 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e 

doze centavos) para a conta indicada no ID nº 30133295, bem como seja 

realizada a restituição ao executado do valor a maior de R$1.541,11 (mil 

quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos) para a conta indicada 

no ID nº 30410340. Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013029-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAVANELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2- Após acurada leitura dos autos observo já terem 

sido utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, ao passo que 

também já foi tentada a penhora, avaliação e remoção na residência da 

parte executada, restando inócuas todas as tentativas. 3- Assim sendo, 

verifica-se estar o feito permeado por uma causa de extinção, consistente 

na ausência de bens passíveis de penhora, incidindo a disposição do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, razão pela qual, considerando a 

inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada, com base 

no art. 53, § 4º da Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo, 

sem embargo da parte exequente requerer o desarquivamento do feito 

acaso tenha notícias de bens passíveis de constrição judicial em poder da 

parte executada. 4- Havendo valores vinculados aos autos conforme 

indicado pela exequente, DEFIRO o pedido de transferência do numerário 

vinculado aos autos conforme comprovação juntada em ID 7747438, para 

conta bancária por ele indicada, (ID 30844796) DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 5- Saliento para a parte exequente que se porventura 

encontrar bens da parte executada passíveis de constrição judicial, 

poderá, levando-se em consideração que os autos tramitam na forma 

eletrônica, requerer apenas e tão somente o desarquivamento do 

processo, com a continuidade dos atos expropriatórios. 6- Após o trânsito 

em julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. 7- Publique-se, registre-se, intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GALVAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28577472. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR SOUSA BARBOSA LIMPEZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28399946. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR AFONSO BITENCOURT LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31313091. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO nº 03/2020-GAB-CÁCERES

Regulamenta a realização de audiência de conciliação por 

videoconferência no âmbito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT.

O Exma. Sra. Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito designado 

para jurisdicionar a Quinta Vara da Comarca de Cáceres, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a suspensão dos prazos processuais e da realização de 

audiências presenciais pelas Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT;

CONSIDERANDO o disposto no §7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 

249/2020 e os princípios do art. 2º da Lei 9.099/95;
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 RESOLVE:

Art. 1º - As audiências de conciliação do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cáceres/MT poderão ser realizadas por videoconferência, 

mediante aceitação mútua das partes do processo.

Art. 2º - A Secretaria do Juizado deverá identificar os processos que 

estão prontos para realização de audiência de conciliação e neles juntar 

cópia desta Ordem de Serviço, intimando a parte autora para indicar, em 

cinco dias, se aceita participar de audiência por sistema de 

videoconferência e, em caso positivo, fornecer os telefones da parte 

autora, do seu patrono e da parte contrária.

§1º - O silêncio da parte autora será interpretado como recusa e o feito 

aguardará até que se finde a suspensão dos prazos determinado pelas 

Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT, para designação de audiência 

de conciliação presencial.

§2º - Não se aplica ao prazo do caput a suspensão dos prazos prevista 

nas Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT, justamente porque se 

destina a evitar a paralisação do processo.

 Art. 3º - Concordando a parte autora com a realização da audiência por 

videoconferência e fornecidos os elementos mencionados no art. 2º, se já 

houver citação da parte ré:

 I - O conciliador contatará a parte ré e indagará se aceita participar da 

audiência de conciliação por videoconferência;

II - Se a parte ré aceitar, realizar-se-á a audiência de conciliação por 

videoconferência, devendo o conciliador lavrar termo com o resumo e 

juntar aos autos cópia da gravação, se possível. Restando frutífera a 

conciliação, registrará o resumo do acordo e remeterá o feito à conclusão 

para a homologação;

III - Se a parte ré recusar, o conciliador deverá lavrar o termo registrando a 

recusa, que será interpretada como citação e negativa ao acordo, 

deixando a parte ré ciente de que o prazo de cinco dias para resposta 

(Súmula 11 da TRU-MT) começará a contar após o término da suspensão 

de prazos prevista nas Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT.

 Art. 4º - Concordando a parte autora com a realização da audiência por 

videoconferência e fornecidos os elementos mencionados no art. 2º, se a 

parte ré ainda não tiver sido citada:

 I - O conciliador deverá entrar em contato com a parte ré informando da 

existência dos autos e indagando se possui interesse em participar de 

audiência por videoconferência.

II - Se a parte ré aceitar, realizar-se-á a audiência de conciliação por 

videoconferência, devendo o conciliador lavrar termo com o resumo e 

juntar aos autos cópia da gravação, se possível. Restando frutífera a 

conciliação, registrará o resumo do acordo e remeterá o feito à conclusão 

para a homologação.

III - Se não houver acordo, o conciliador deverá lavrar o termo, tomando-se 

a parte ré como citada, e deixando-a ciente de que o prazo de cinco dias 

para resposta (Súmula 11 da TRU-MT) começará a contar após o término 

da suspensão de prazos prevista nas Portarias-Conjuntas 249 e 

281/2020-TJMT.

 IV - Caso a parte ré se recuse a participar da audiência pelo sistema de 

videoconferência, o conciliador remeterá os autos ao cartório para a 

citação formal para audiência presencial.

 Art. 5º - Os conciliadores poderão adotar para a realização de audiência 

qualquer sistema eletrônico disponível (Lifesize, Skype, Whatsapp, 

Facetime, etc.) e, se possível, deverão gravar as audiências e os contatos 

com as partes.

Art. 6º - Os casos omissos e eventuais dúvidas no cumprimento desta 

Ordem de Serviço serão dirimidos pelo magistrado, mediante conclusão 

dos autos respectivos.

Art. 7º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada no DJe, encaminhando-se cópia à Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e à OAB/MT, para conhecimento.

Publique-se e cumpra-se.

Cáceres, 20 de abril de 2020.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002019-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA MARIA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALI RAINHA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002019-34.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

TERESA MARIA DE AZEVEDO REU: NATALI RAINHA DA SILVA Vistos. 

Vistos. 1. Considerando a pesquisa, ora inclusa, EXPEÇA-SE ofício ao 

Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, com nossos 

cumprimentos, para que forneça eventual certidão de óbito existente em 

nome da requerida NATALI RAINHA DA SILVA, CPF: 078.591.471-49, 

falecida em 24/05/2011. 2. Com a certidão, venham os autos conclusos. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001602-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAUTICA CAMPO VERDE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. FINAZZI LUZ FARAH - ME (REQUERIDO)

FISHING INDUSTRIA DE LANCHAS LTDA - ME (REQUERIDO)

LEONARDO F M PEREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001602-13.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: NAUTICA CAMPO VERDE LTDA - EPP REQUERIDO: FISHING 

INDUSTRIA DE LANCHAS LTDA - ME, LEONARDO F M PEREIRA EIRELI - 

ME, D. FINAZZI LUZ FARAH - ME Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente 

para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, mediante 

a juntada declaração de informações econômico-fiscais da pessoa 

jurídica, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006409-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006409-13.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT Vistos. 1. Considerando a data do último cálculo, qual seja, 

01/11/2019 (Id. 26047316), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo 

atualizado, para posterior análise do pedido de Id. 28800000. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002120-42.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos. 1. 

Considerando a data do último cálculo, qual seja, 30/10/2019 (Id. 

26630765), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para 

posterior análise do pedido de Id. 26630754. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PPA MUSIC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNATHAS RODRIGO DE MEDEIROS TOFANETO OAB - PR41709 

(ADVOGADO(A))

ELVYS PASCOAL BARANKIEVICZ OAB - PR35919 (ADVOGADO(A))

WESLEY MACEDO DE SOUSA OAB - PR34290 (ADVOGADO(A))

BRUNO FRIEDRICH SAUCEDO OAB - PR37348 (ADVOGADO(A))

ROBSON ADRIANO AVANCINI OAB - PR59773 (ADVOGADO(A))

GIOVANA DULTRA MIRANDA OAB - PR86854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003511-61.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PPA MUSIC LTDA - ME EXECUTADO: JANE DE LIMA 

CARVALHO Vistos. 1. Considerando a data do último cálculo, qual seja, 

27/11/2018 (Id. 16792872), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo 

atualizado, para posterior análise do pedido de Id. 16792870. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006077-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAM GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOAO RENATO MAZULA MARTINS (AUTOR(A))

VINICIUS CASTRO CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006077-80.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDVAM GOMES DE SOUZA, JOAO RENATO MAZULA MARTINS, VINICIUS 

CASTRO CINTRA REU: ANTONIO ROSA Vistos. 1. Considerando que a 

parte requerente suscitou em sua contestação (Id. 18218173) falsidade de 

documento, tendo em vista o documento de Id. 16102857, necessário se 

faz a instauração de incidente de falsidade nos próprios autos, vez que 

arguida antes de encerrada a instrução, nos termos do que dispõe o artigo 

430, parágrafo único, do CPC. 2. Assim, DETERMINO a instauração de 

incidente de falsidade, nos próprios autos, SUSPENDENDO os presentes 

autos, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC. 3. Outrossim, 

INTIMEM-SE as partes requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o presente incidente, nos termos do artigo 432 do 

CPC/2015. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002120-42.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos. 1. 

Considerando a data do último cálculo, qual seja, 30/10/2019 (Id. 

26630765), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para 

posterior análise do pedido de Id. 26630754. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002281-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AGUARDANDO TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXPEDIR DOCUMENTO.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005776-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOIAMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AGUARDANDO TRÂNSITO PARA EXPEDIR DOCUMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000570-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI CRAMOLICH LOPES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Marlei Cramolich Lopes (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE NO PRAZO DE 15 DIAS, RECOLHA 

OS VALORES PERTINENTES A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO A SER EXPEDIDO 

OPORTUNAMENTE.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000810-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000810-30.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

AYMORE, FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL 

NEVES COSTA EXECUTADO: HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA NETO 
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Vistos. 1. Considerando a data do último cálculo, qual seja, 01/11/2019 (Id. 

26687476), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para 

posterior análise do pedido de Id. 26687474. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005160-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR ORTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005160-95.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

VALDEMAR ORTEGA EXECUTADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A., BANCO BMG S.A Vistos. 1. Considerando a data do último cálculo, 

qual seja, setembro/2019 (Id. 24828660), INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de 

cálculo atualizado, para posterior análise do pedido de Id. 29183185. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006343-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

ANDERSON RITELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006343-67.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

GASPAR SCHMIDT EXECUTADO: ANDERSON RITELA, ASSOCIACAO DOS 

SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT Vistos. 1. Considerando 

que houve o deferimento do efeito suspensivo nos autos de Embargos à 

Execução de nº 102425-21.2019.811.0006, DETERMINO a SUSPENSÃO do 

processo até o trânsito em julgado dos aludidos embargos. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001382-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES EGUES (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da correspondência 

devolvida, ou, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cáceres, 28 de agosto de 2017. Wanderley Lopes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004022-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1004022-93.2017.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista o termo de 

audiência anexo ao Id. 30043183, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento. 2. Decorrido “in albis” o prazo acima fixado, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005693-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CASTELO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1005693-83.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002458-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OUROFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT5286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

AGNI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

ETEL APARECIDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial Eletrônico n. 
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1002458-16.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006890-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006890-10.2018.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos da decisão de Id. 27889429 promova o andamento do feito, 

informando endereço atualizado para citação da requerida. 2. Decorrido 

“in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006077-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAM GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOAO RENATO MAZULA MARTINS (AUTOR(A))

VINICIUS CASTRO CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006077-80.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDVAM GOMES DE SOUZA, JOAO RENATO MAZULA MARTINS, VINICIUS 

CASTRO CINTRA REU: ANTONIO ROSA Vistos. 1. Considerando que a 

parte requerente suscitou em sua contestação (Id. 18218173) falsidade de 

documento, tendo em vista o documento de Id. 16102857, necessário se 

faz a instauração de incidente de falsidade nos próprios autos, vez que 

arguida antes de encerrada a instrução, nos termos do que dispõe o artigo 

430, parágrafo único, do CPC. 2. Assim, DETERMINO a instauração de 

incidente de falsidade, nos próprios autos, SUSPENDENDO os presentes 

autos, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC. 3. Outrossim, 

INTIMEM-SE as partes requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o presente incidente, nos termos do artigo 432 do 

CPC/2015. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001603-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARINHO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEITE DA SILVA FREIRE (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001603-95.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCOS MARINHO GARCIA ESPÓLIO: JOAO LEITE DA SILVA FREIRE 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 60 (sessenta) dias e 

sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), emendar a inicial, a fim de a) 

Trazer aos autos o IPTU do imóvel para verificação do valor venal do 

imóvel; b) Trazer aos autos o contrato de compra e venda celebrado entre 

o requerente e o advogado subscritor da ação; c) Trazer aos autos 

contrato da dação em pagamento celebrado entre o advogado subscritor 

da petição inicial e o Senhor Nilton Silva Barbosa; d) Trazer aos autos o 

contrato de compra e venda celebrado entre o Senhor Nilton Silva Barbosa 

e o Requerido; e) Retificar o valor da ação de acordo com o valor 

atualizado do imóvel; f) Comprovar o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária complementares de acordo com o novo valor atribuído a 

causa de acordo com o item “d” acima. g) Diligenciar para verificar a 

existência de inventário em nome do espólio requerido, devendo, em 

sendo este o caso, declinar os dados do referido processo, bem como o 

nome da (o) inventariante para posterior citação em nome do espólio. 

Inexistindo inventário, deverá o requerente indicar os herdeiros do espólio, 

conforme assento de óbito, ora incluso. h) Trazer aos autos as peças 

técnicas necessárias faltantes para a instrução da Ação de Usucapião, 

conforme o provimento nª 09/2017, da Corregedoria da Justiça do TJMT, 

quais sejam, I- estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado 

de Mato Grosso; II- Fluxograma da Cadeia Dominial; III- matrícula do Imóvel 

a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver); IV- 

Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com o Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou que lhe 

substituir; V- Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta 

(em formato .dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou dxf e .kml 

ou .kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados 

cartográficos (em formato .ODS); VI- ART/CREA; 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000414-24.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: F. N. DOS S. 

MARTINEZ - ME, FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ Vistos. 1. 

DEFIRO o pedido de Id. 27347552 e DETERMINO a expedição de carta 

precatória para o endereço indicado para a penhora e avaliação dos 

veículos (Id. 26510501), sendo que deverá ser lavrado o devido termo 

conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil de 

2015. 2. Após, INTIME-SE o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC/2015, para apresentar eventual impugnação ao auto de 
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penhora e avaliação no prazo de 10 (dez) dias. 3. Inexistindo impugnação, 

INTIME-SE o exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001000-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT15890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA (EXECUTADO)

LUZIA DO CARMO FORNACIARI (EXECUTADO)

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO(A))

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001000-61.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: ANIELLY 

CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147, ANIELLY CAROLINE 

MOREIRA JACOBINA, LUZIA DO CARMO FORNACIARI Vistos. 1. Trata-se 

de ação de execução proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE 

MT/PA, em desfavor de ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 

04688674147, ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA e LUZIA DO 

CARMO FORNACIAR, todos qualificados nos autos. 2. A parte exequente, 

no Id. 28294630, em síntese, requer a suspensão da Carteira de 

Habilitação (CNH) das executadas e, ainda, o bloqueio de eventuais 

cartões de credito destas. 3. Pois bem. Cumpre salientar que a nova 

sistemática trazida pelo artigo 139, IV, do CPC/2015, atribui ao magistrado 

adotar medidas diferenciadas que visem propiciar a satisfação do crédito, 

desde que não ultrapassem os limites constitucionais de ir e vir 

consagrados pelo artigo 5º, XV, da CF. E este o teor do dispositivo: “Art. 

139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária.” 4. Entretanto, a míngua de parâmetros fixos com 

que deve trabalhar, é do juiz a tarefa árdua, dependente em grande dose 

de seu bom senso, de opor-se a medidas desproporcionais que atentam 

contra o principio da dignidade do ser humano, motivo pelo qual, torna-se 

inviável a suspensão da Carteira de Habilitação Nacional – CNH e bloqueio 

de cartões de crédito das executadas. 5. Neste sentido: “Agravo de 

Instrumento. Prestação de Serviços Educacionais. Ação Monitória. 

Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu pedido de aplicação de 

meios atípicos para a satisfação do crédito, em decorrência do 

esgotamento dos meios típicos. Art. 139, IV, do CPC. Suspensão do direito 

de dirigir, com a apreensão da CNH do executado, recolhimento do 

passaporte e cancelamento dos cartões de crédito. Descabimento. 

Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a satisfação do crédito 

de execução de quantia certa e se consubstanciam em violação do direito 

constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigos 8º e 805, do CPC. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 

22395217520168260000 SP 22395 21-75.2016.8.26.0000, RELATOR: 

BONILHA FILHO, DATA DE JULGAMENTO: 02/02/2017, 26 CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICACAO: 03 /02/2017). 6. Logo, pelos 

motivos acima, não e cabível a restrição referente aos pedidos 

alternativos, que por si só, não tem condão de satisfação do credito de 

execução. 7. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de Id. 28294630. 8. No 

mais, INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de aplicação do § 1º, do artigo 485, do 

CPC/2015. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000668-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALBERTO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BRAGA (REU)

PALOMA EMANUELA BRAGA MARTINS (REU)

JOAO LUIZ DE SOUZA MARTINS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000668-94.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DOUGLAS ALBERTO DE BRITO REU: PALOMA EMANUELA BRAGA 

MARTINS, ELIANE BRAGA, JOAO LUIZ DE SOUZA MARTINS Vistos. 1. 

Considerando a data do último cálculo, qual seja, 18/09/2019 (Id. 

24126680), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para 

posterior análise do pedido de Id. 28857070. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005145-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RODRIGO SATORU PIRES (EXECUTADO)

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005145-58.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA EXECUTADO: ADRIANY 

CRISTINA EMIKO PIRES - ME, MANOEL RODRIGO SATORU PIRES Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para posterior análise 

do pedido de Id. 29436956. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001258-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WAGNER BRENTANI GOMES (EXECUTADO)

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

AUGUSTO ALVES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001258-71.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: A A 

GOMES & CIA LTDA - EPP, ALIPIO ALVES GOMES, AUGUSTO ALVES 

GOMES, WAGNER BRENTANI GOMES Vistos. 1. Considerando a data do 

último cálculo, qual seja, 03/12/2019 (Id. 26921741), INTIME-SE a parte 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

demonstrativo de cálculo atualizado, para posterior análise do pedido de 

Id. 18033274. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 
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PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004800-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

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:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004800-63.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Considerando a data do último cálculo, qual seja, 24/09/2019 (Id. 

24788400), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para 

posterior análise do pedido de Id. 24788404. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001376-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA FERREIRA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001376-76.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: SONIA 

FERREIRA DE AZEVEDO Vistos. 1. Considerando a data do último cálculo, 

qual seja, 30/09/2019 (Id. 24544996), INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de 

cálculo atualizado, para posterior análise do pedido de Id. 24544995. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001382-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES EGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001382-54.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: THIAGO 

RODRIGUES EGUES Vistos. 1. Considerando a data do último cálculo, qual 

seja, 17/09/2019 (Id. 23996280), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo 

atualizado, para posterior análise do pedido de Id. 23996276. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003303-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LICIERY ALVES PIRES (EXECUTADO)

ALEXANDRE DA SILVA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003303-14.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: 

ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - ME, ALEXANDRE DA SILVA 

PIRES, LICIERY ALVES PIRES Vistos. 1. Considerando a data do último 

cálculo, qual seja, 06/04/2018 (Id. 12610047), INTIME-SE a parte 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

demonstrativo de cálculo atualizado, para posterior análise do pedido de 

Id. 1260997. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002346-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES DE REZENDE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002346-47.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL REU: JOSE MENDES DE 

REZENDE Vistos. 1. Em busca pelo sistema INFOSEG, foi encontrado 

registro de um ciclomotor marca MONARK/MONARETA, Ano 

Fabricação/Ano Modelo 1990/1990 em nome da parte executada junto ao 

DETRAN, conforme extrato anexo. 2. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe interesse na 

penhora e restrição do aludido devendo ser indicado o paradeiro do 

mesmo para avaliação e remoção. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000793-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AURELIO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000793-62.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: LUIS AURELIO ALVES Vistos. 1. 

Considerando a data do último cálculo, qual seja, 01/02/2019 (Id. 

18523005), INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para 

posterior análise do pedido de Id. 18523004. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001345-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Alisson de Tal (REU)

Antônio de Tal (REU)

Michel de tal (REU)

Joyner de tal (REU)

marcelo cardoso (REU)

Gonçalves de tal (REU)

Hênio de tal (REU)

Poliana de Tal (REU)

WAGNER DA SILVA GOMES (REU)

Roberto de tal (REU)

Roberto Carlos de Tal (REU)

Deva de tal (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001345-27.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção à manifestação da 

parte autora (Id. 29901252), DEFIRO o pagamento da taxa judiciária e 

custas judiciais o parcelamento em 6 (seis) prestações, com espeque no 

artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[1] 2. Isto posto, 

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

nos autos o pagamento da primeira parcela, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3. Por oportuno, informa a parte autora em sua petição que haveria 

em anexo fotografias que demonstram novas construções na área objeto 

da lide, bem por isso, no mesmo prazo fixado acima, deverá a parte autora 

promover a juntadas destas. 4. Escoado o aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para 

ulteriores deliberações. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito [1] §6º O juiz, atento 

às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o 

pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001631-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001631-63.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR 

ajuizada por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BANCO 

DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos. 

2. Assevera a parte requerente que há descumprimento do Decreto 

Estadual n.º 432 de 31 de março de 2020 e Decreto Municipal n.º 152 de 

1º de abril de 2020 por parte das instituições bancárias requeridas. 3. 

Afirma ainda que as referidas instituições durante o funcionamento 

permitem aglomeração de pessoas pelas calçadas e no interior dos 

prédios, consoante fotografias anexas aos Ids. 31358480, 31358481, 

31358482, 31358483, 31358484, 31358485 e 31358486, inclusive, não 

têm tomado medidas a fim de melhorar a ventilação dentro dos 

estabelecimentos, o que propiciaria a disseminação do vírus entre as 

pessoas. 4. Assim, pugna pela concessão de liminar, a fim de compelir as 

instituições bancárias demandadas ao cumprimento de medidas 

preventivas. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Verifico 

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. 6. 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. 7. Sobre 

a tutela provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não 

existe discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, 

ou seja, o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a 

tutela provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes 

com o direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, 

o juiz é obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.”. (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). 8. Deste modo, os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de 

verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista o flagrante 

descumprimento por parte das agências bancárias requeridas quanto ao 

Decreto Estadual n.º 432 de 31 de março de 2020 e Decreto Municipal n.º 

152 de 1º de abril de 2020, restando evidenciado o fumus boni iuris e o 

periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela 

liminarmente. 9. Os referidos decretos, dentre outras determinações, 

prescrevem: a observância de distância mínima de 1,5 m (um metro e 

meio) entre as pessoas não só durante o atendimento como também na 

espera, por meio de demarcação; fixação de material com recomendações 

de segurança aos clientes; fornecimento de álcool em gel a 70% para uso 

dos clientes devendo ser colocado em local estratégico; aferição de 

temperatura mediante utilização de termômetro infravermelho, devendo 

aquele que se encontrar febril, ter a entrada recusada no estabelecimento. 

10. Dos registros fotográficos e relatórios demonstram aparente 

descumprimento das medidas de segurança impostas pelas autoridades 

estaduais e municipais, levando o risco à saúde pública, tendo em vista o 

alto contágio do vírus, pondo em risco a vida de todas as pessoas que 

necessitam comparecer às instituições requeridas, sobretudo, as mais 

vulneráveis, como idosos, hipertensos, diabéticos e outros com doenças 

crônicas. 11. Desta feita, eis a evidência da presença do requisito do 

perigo de dano no presente caso. 12. Portanto, presentes os requisitos 

legais, de tal maneira que DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada e 

DETERMINO que as agências bancárias requeridas adotem as seguintes 

medidas, sem prejuízos de eventuais outras medidas aplicadas pela 

Administração Pública e daquelas previstas no Decreto Estadual n.º 432 

de 31 de março de 2020 e Decreto Municipal n.º 152 de 1º de abril de 

2020, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de 

multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais): I. Manter informativo, de maneira 

ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminação do COVID-19, tanto 

na área interna como externa, inclusive com orientação aos colaboradores 

e clientes sobre o uso de máscaras, mesmo que artesanais, como forma 

de proteção; II. Fazer respeitar nas filas, tanto dentro como fora da 

agência, o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoa, inclusive 

procedendo a sinalização para que as pessoas possam identificar a 

distância necessária, utilizando fita, giz, cones e outros materiais que 

possam ser utilizados; III. disponibilização de funcionários para 

organização da fila; IV. disponibilização de locais com água e sabão para 

higienização de mãos e/ou disponibilização de álcool na concentração de 

70%; E ainda, por entender pertinente ao caso concreto, ainda 

DETERMINO: V. colocação de tendas, nas proximidades das agências 

bancárias, em função do sol, chuva para abrigo das pessoas nas filas; VI. 

atendimento às pessoas do grupo de risco em horário diferenciado; e VII. 

realização de medidas que facilitem a circulação de ar/ventilação no 
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ambiente onde há aglomeração de pessoas. 13. DISPENSO a realização de 

audiência de conciliação em virtude da vedação do artigo 2º, § 4º, da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 – TJMT e CNJ, documento que estabelece a 

aplicação de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (coronavírus) no período de 20/03 a 20/04 de 2020. 14. 

CITEM-SE/INTIMEM-SE os requeridos da liminar deferida e para oferecer 

contestação no legal. 15. Oferecendo a parte requerida sua contestação, 

INTIME-SE a parte autora para réplica no prazo legal. 16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com máxima celeridade. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012501-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 8012501-24.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA DA SILVA CARVALHO REQUERIDO: UNIVERSO DAS AGUAS 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME SENTENÇA 

INDENIZATÓRIA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Dano 

Material e Moral manejada por MARIA DE FATIMA DA SILVA em face de 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERAIS E SERVIÇOS 

LTDA ME, pleiteando a parte requerente a rescisão de contrato de 

prestação de serviço firmado entre as partes, a restituição em dobro do 

valor pago, bem como pugnando pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da má 

prestação de serviço. 2. A parte autora alega que contratou os serviços 

da empresa requerida para a perfuração de poço artesiano em sua 

propriedade rural. 3. Segue narrando que a contratação se deu em 

conjunto com demais proprietários rurais da Região do Vale do Mangaval, 

vez que o representante da empresa teria comparecido junto à 

associação e ofertado o serviço. 4. Salienta que para a realização do 

serviço teria desembolsado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sendo-lhe entregue recibo para prestação de serviço de perfuração de 

poço de 40 à 50 metros de profundidade. 5. Relata que, após a 

contratação, os poços abertos pela empresa requerida apresentaram 

problemas, vez que não condiziam com a metragem contratada, estavam 

entupidos ou não canalizadas, além de outros prejuízos ocorridos com as 

pessoas que realizaram a contratação. 6. Juntou documentos (Id. 

2750851, Id. 2750853, Id. 2750855, 2750858 e 2750863). 7. A inicial foi 

proposta no Juizado Especial Cível desta Comarca, no entanto, por não ter 

sido localizado o réu, a ação foi remetida para a Justiça Comum (id. 

3210866). 8. Citada (Id. 18756506), a parte requerida não apresentou 

contestação. 9. A parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 20804315). 10. Vieram os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 11. 

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. 12. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

DA REVELIA 13. Primeiramente, a parte requerida, injustificadamente, 

deixou de apresentar contestação a presente ação, mesmo devidamente 

citado, conforme Ar de Id. 18756506. Assim, a revelia está manifesta, pelo 

que a declaro. 14. Deste modo, não tendo a parte requerida contestado a 

ação, manifesta-se no âmbito processual o fenômeno da revelia, 

deduzindo que os fatos narrados na inicial são presumidamente 

verdadeiros, conforme autoriza o art. 344 do Código de Processo Civil. 15. 

Entretanto, a jurisprudência entende que este dispositivo legal deve ser 

aplicado com moderação, e a ocorrência da revelia não implica, por si só, 

na procedência do pedido, já que a parte autora, além de alegar, deve 

provar os fatos alegados, pois os efeitos da revelia não dispensam a 

presença, nos autos, de elementos suficientes para formar o 

convencimento do magistrado. 16. Destarte, muito embora a parte ré seja 

revel, o magistrado não está obrigado a julgar a demanda em favor da 

parte autora, pois o juiz é livre para apreciar os fatos e direitos alegados, 

sendo legítimo ao julgador dar ao feito a solução que entender cabível de 

acordo com o princípio do livre convencimento motivado, até porque os 

efeitos da revelia possuem presunção relativa quanto à veracidade dos 

fatos narrados pelo autor. 17. Deste modo, concluo que a presunção de 

veracidade dos atos articulados na petição inicial é relativa, mesmo 

quando decretada a revelia do réu, de modo que cabe ao juiz, diante dos 

elementos já trazidos pelo autor, interpretá-los segundo seu livre 

convencimento. DO MÉRITO 18. Trata-se a presente de relação de 

consumo, onde o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é o 

instrumento legislativo criado para defender as práticas consumeristas em 

diversos estágios, ou seja, das cadeias de produção até o consumo de 

fato. 19. O caso em tela está diretamente relacionado com a seção III do 

diploma acima citado, que se refere à responsabilidade por vício do 

produto e do serviço. A insatisfação da parte autora refere-se ao fato de 

ter gasto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) construção de um poço 

semi-artesiano em seu imóvel, conforme recibo juntado no Id. 2750865, e 

ter lhe gerado prejuízo de ordem material e moral, devido a inúmeros 

problemas no poço. 20. A requerente contratou os serviços da requerida 

para construção de um poço semi-artesiano em seu imóvel, no entanto 

alega que o aludido serviço apresentou inúmero problemas, dentre eles: a 

metragem da perfuração fora inferior ao contratado (menos de 40 metros), 

não canalização e entupimento do poço. 21. Consigno que fora 

oportunizado o direito de defesa à parte requerida, no entanto, 

manteve-se inerte. 22. Dessa forma, verifico que, de fato, razão assiste à 

parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo com a requerida 

através do recibo de pagamentos juntados no juntado no Id. 2750865, o 

qual indica o valor despendido pela parte requerente, comprovando 

contratação da prestação de serviço. 23. Os fatos narrados na inicial, 

bem como os documentos apresentados, demonstram que o requerente 

sofreu danos que vão além do mero aborrecimento, pois embora tenha 

contratado o serviço, este não foi executado conforme o combinado, isso 

tudo em decorrência do ato ilícito atribuído a requerida. 24. Assim, verifico 

que houve lesão aos princípios da confiança e oferta, provocados pela 

requerida em relação ao consumidor quanto ao serviço adquirido. 25. 

Verificado a responsabilidade da empresa requerida, passo a aferir os 

danos. 26. No que se referem aos danos morais, entendo que os mesmos 

estão consubstanciados no sentimento de sentir-se enganado, frustração 

e indignação que o fato causa àquele que tenta, por várias vezes, ver 

sanado equivoco cometido pela empresa requerida, para o qual não deu 

causa, passando por constrangimentos e dissabores, sem ver 

solucionado o seu problema. 27. São manifestos os transtornos e 

aborrecimentos suportados pelo adquirente do serviço e vê-se 

desamparado e desrespeitado no momento em que busca a solução para 

os problemas gerados em decorrência da má-prestação do serviço, fatos 

que transbordam o mero inadimplemento contratual comum à espécie, não 

podendo ser considerados meros aborrecimentos ou simples dissabores 

passíveis de acontecer no cotidiano, razão pela qual impõe-se a 

reparação a título de danos morais 28. É certo que a dor moral não tem 

preço, porém o valor aferido pelo Magistrado deve ser considerado em 

relação ao constrangimento sofrido pela parte requerente, a gravidade da 

lesão, sua repercussão, bem como a intensidade da culpa da empresa ré. 

Todavia, a importância deve ser arbitrada com ponderação para se evitar 

a caracterização de um enriquecimento sem causa. 29. Assim, levando-se 

em conta todas essas circunstâncias, entendo, por bem, fixar o valor dos 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 30. Quanto ao 

pedido de devolução em dobro do valor despendido para a construção do 

poço artesiano, esclareço que a devolução em dobro é necessária que a 

cobrança fosse indevida, o que não ocorreu. 31. Na verdade, ocorreu um 

pagamento mediante contraprestação, assim não há que se falar em 

cobrança indevida e muito menos em devolução em dobro do valor. 

Dispositivo 32. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando 

rescindido o contrato de prestação de serviço entre as partes e 

condenando a parte requerida, UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA 

DE MATERAIS E SERVIÇOS LTDA ME, a proceder com a restituição do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de 
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indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à 

parte Reclamante, MARIA DE FATIMA DA SILVA, sendo a restituição 

acrescida de juros de mora de 1%, a partir do evento danoso (art. 398 do 

CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os danos morais deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da 

Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 33. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, ou seja, à soma da totalidade 

arbitrada a título de indenização por danos morais e materiais. 34. Após o 

trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas necessárias para 

em seguida arquivar-se os presentes autos. P. R. I. C. 35. Publique-se. 

Intime-se. 36. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012499-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 8012499-54.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: MANOEL RAFAEL DA SILVA REQUERIDO: UNIVERSO DAS 

AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME 

SENTENÇA INDENIZATÓRIA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Indenização 

por Dano Material e Moral manejada por MANOEL RAFAEL DA SILVA em 

face de UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERAIS E 

SERVIÇOS LTDA ME, pleiteando a parte requerente a rescisão de contrato 

de prestação de serviço firmado entre as partes, a restituição em dobro 

do valor pago, bem como pugnando pela condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da má 

prestação de serviço. 2. A parte autora alega que contratou os serviços 

da empresa requerida para a perfuração de poço artesiano em sua 

propriedade rural. 3. Segue narrando que a contratação se deu em 

conjunto com demais proprietários rurais da Região do Vale do Mangaval, 

vez que o representante da empresa teria comparecido junto à 

associação e ofertado o serviço. 4. Salienta que para a realização do 

serviço teria desembolsado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sendo-lhe entregue recibo para prestação de serviço de perfuração de 

poço de 40 à 50 metros de profundidade. 5. Relata que, após a 

contratação, os poços abertos pela empresa requerida apresentaram 

problemas, vez que não condiziam com a metragem contratada, estavam 

entupidos ou não canalizadas, além de outros prejuízos ocorridos com as 

pessoas que realizaram a contratação. 6. Juntou documentos (Id. 

2750923, Id. 2750925, Id. 2750928, e 2750931). 7. A inicial foi proposta no 

Juizado Especial Cível desta Comarca, no entanto, por não ter sido 

localizado o réu, a ação foi remetida para a Justiça Comum (id. 3212394). 

8. Citada (Id. 18756531), a parte requerida não apresentou contestação. 9. 

A parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

20804317). 10. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 11. 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. 

12. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. DA REVELIA 13. 

Primeiramente, a parte requerida, injustificadamente, deixou de apresentar 

contestação a presente ação, mesmo devidamente citado, conforme Ar de 

Id. 18756531. Assim, a revelia está manifesta, pelo que a declaro. 14. 

Deste modo, não tendo a parte requerida contestado a ação, manifesta-se 

no âmbito processual o fenômeno da revelia, deduzindo que os fatos 

narrados na inicial são presumidamente verdadeiros, conforme autoriza o 

art. 344 do Código de Processo Civil. 15. Entretanto, a jurisprudência 

entende que este dispositivo legal deve ser aplicado com moderação, e a 

ocorrência da revelia não implica, por si só, na procedência do pedido, já 

que a parte autora, além de alegar, deve provar os fatos alegados, pois os 

efeitos da revelia não dispensam a presença, nos autos, de elementos 

suficientes para formar o convencimento do magistrado. 16. Destarte, 

muito embora a parte ré seja revel, o magistrado não está obrigado a julgar 

a demanda em favor da parte autora, pois o juiz é livre para apreciar os 

fatos e direitos alegados, sendo legítimo ao julgador dar ao feito a solução 

que entender cabível de acordo com o princípio do livre convencimento 

motivado, até porque os efeitos da revelia possuem presunção relativa 

quanto à veracidade dos fatos narrados pelo autor. 17. Deste modo, 

concluo que a presunção de veracidade dos atos articulados na petição 

inicial é relativa, mesmo quando decretada a revelia do réu, de modo que 

cabe ao juiz, diante dos elementos já trazidos pelo autor, interpretá-los 

segundo seu livre convencimento. DO MÉRITO 18. Trata-se a presente de 

relação de consumo, onde o Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

é o instrumento legislativo criado para defender as práticas consumeristas 

em diversos estágios, ou seja, das cadeias de produção até o consumo 

de fato. 19. O caso em tela está diretamente relacionado com a seção III do 

diploma acima citado, que se refere à responsabilidade por vício do 

produto e do serviço. A insatisfação da parte autora refere-se ao fato de 

ter gasto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a construção de um 

poço semi-artesiano em seu imóvel, conforme recibo juntado no Id. 

2750928, e ter lhe gerado prejuízo de ordem material e moral, devido a 

inúmeros problemas no poço. 20. O requerente contratou os serviços da 

requerida para construção de um poço semi-artesiano em seu imóvel, no 

entanto alega que o aludido serviço apresentou inúmero problemas, dentre 

eles: a metragem da perfuração fora inferior ao contratado (menos de 40 

metros), não canalização e entupimento do poço. 21. Consigno que fora 

oportunizado o direito de defesa à parte requerida, no entanto, 

manteve-se inerte. 22. Dessa forma, verifico que, de fato, razão assiste à 

parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo com a requerida 

através do recibo de pagamentos juntados no juntado no Id. 2750928, o 

qual indica o valor despendido pela parte requerente, comprovando 

contratação da prestação de serviço. 23. Os fatos narrados na inicial, 

bem como os documentos apresentados, demonstram que o requerente 

sofreu danos que vão além do mero aborrecimento, pois embora tenha 

contratado o serviço, este não foi executado conforme o combinado, isso 

tudo em decorrência do ato ilícito atribuído a requerida. 24. Assim, verifico 

que houve lesão aos princípios da confiança e oferta, provocados pela 

requerida em relação ao consumidor quanto ao serviço adquirido. 25. 

Verificado a responsabilidade da empresa requerida, passo a aferir os 

danos. 26. No que se referem aos danos morais, entendo que os mesmos 

estão consubstanciados no sentimento de sentir-se enganado, frustração 

e indignação que o fato causa àquele que tenta, por várias vezes, ver 

sanado equivoco cometido pela empresa requerida, para o qual não deu 

causa, passando por constrangimentos e dissabores, sem ver 

solucionado o seu problema. 27. São manifestos os transtornos e 

aborrecimentos suportados pelo adquirente do serviço e vê-se 

desamparado e desrespeitado no momento em que busca a solução para 

os problemas gerados em decorrência da má-prestação do serviço, fatos 

que transbordam o mero inadimplemento contratual comum à espécie, não 

podendo ser considerados meros aborrecimentos ou simples dissabores 

passíveis de acontecer no cotidiano, razão pela qual impõe-se a 

reparação a título de danos morais 28. É certo que a dor moral não tem 

preço, porém o valor aferido pelo Magistrado deve ser considerado em 

relação ao constrangimento sofrido pela parte requerente, a gravidade da 

lesão, sua repercussão, bem como a intensidade da culpa da empresa ré. 

Todavia, a importância deve ser arbitrada com ponderação para se evitar 

a caracterização de um enriquecimento sem causa. 29. Assim, levando-se 

em conta todas essas circunstâncias, entendo, por bem, fixar o valor dos 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 30. Quanto ao 

pedido de devolução em dobro do valor despendido para a construção do 

poço artesiano, esclareço que a devolução em dobro é necessária que a 

cobrança fosse indevida, o que não ocorreu. 31. Na verdade, ocorreu um 

pagamento mediante contraprestação, assim não há que se falar em 

cobrança indevida e muito menos em devolução em dobro do valor. 

Dispositivo 32. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando 

rescindido o contrato de prestação de serviço entre as partes e 
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condenando a parte requerida, UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA 

DE MATERAIS E SERVIÇOS LTDA ME, a proceder com a restituição do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à 

parte Reclamante, MANOEL RAFAEL DA SILVA, sendo a restituição 

acrescida de juros de mora de 1%, a partir do evento danoso (art. 398 do 

CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os danos morais deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da 

Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 33. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, ou seja, à soma da totalidade 

arbitrada a título de indenização por danos morais e materiais. 34. Após o 

trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas necessárias para 

em seguida arquivar-se os presentes autos. P. R. I. C. 35. Publique-se. 

Intime-se. 36. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012497-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANDRADE DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 8012497-84.2015.8.11.0006. REQUERENTE: 

ANDREIA ANDRADE DE OLIVEIRA BORGES REQUERIDO: UNIVERSO DAS 

AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME 

SENTENÇA INDENIZATÓRIA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Indenização 

por Dano Material e Moral manejada por ANDREIA ANDRADE DE OLIVEIRA, 

em face de UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERAIS E 

SERVIÇOS LTDA ME, pleiteando a parte requerente a rescisão de contrato 

de prestação de serviço firmado entre as partes, a restituição em dobro 

do valor pago, bem como pugnando pela condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da má 

prestação de serviço. 2. A parte autora alega que contratou os serviços 

da empresa requerida para a perfuração de poço artesiano em sua 

propriedade rural. 3. Segue narrando que a contratação se deu em 

conjunto com demais proprietários rurais da Região do Vale do Mangaval, 

vez que o representante da empresa teria comparecido junto à 

associação e ofertado o serviço. 4. Salienta que para a realização do 

serviço teria desembolsado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sendo-lhe entregue recibo para prestação de serviço de perfuração de 

poço de 40 à 50 metros de profundidade. 5. Relata que, após a 

contratação, os poços abertos pela empresa requerida apresentaram 

problemas, vez que não condiziam com a metragem contratada, estavam 

entupidos ou não canalizadas, além de outros prejuízos ocorridos com as 

pessoas que realizaram a contratação. 6. Juntou documentos (Id. 

2750985, Id. 2750987 e Id. 2750990). 7. A inicial foi proposta no Juizado 

Especial Cível desta Comarca, no entanto, por não ter sido localizado o 

réu, a ação foi remetida para a Justiça Comum (id. 3212451). 8. Citada (Id. 

18753333), a parte requerida não apresentou contestação. 9. A parte 

requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 20804319). 10. 

Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 11. 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. 12. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. DA REVELIA 13. Primeiramente, a parte requerida, 

injustificadamente, deixou de apresentar contestação a presente ação, 

mesmo devidamente citado, conforme Ar de Id. 18753333. Assim, a revelia 

está manifesta, pelo que a declaro. 14. Deste modo, não tendo a parte 

requerida contestado a ação, manifesta-se no âmbito processual o 

fenômeno da revelia, deduzindo que os fatos narrados na inicial são 

presumidamente verdadeiros, conforme autoriza o art. 344 do Código de 

Processo Civil. 15. Entretanto, a jurisprudência entende que este 

dispositivo legal deve ser aplicado com moderação, e a ocorrência da 

revelia não implica, por si só, na procedência do pedido, já que a parte 

autora, além de alegar, deve provar os fatos alegados, pois os efeitos da 

revelia não dispensam a presença, nos autos, de elementos suficientes 

para formar o convencimento do magistrado. 16. Destarte, muito embora a 

parte ré seja revel, o magistrado não está obrigado a julgar a demanda em 

favor da parte autora, pois o juiz é livre para apreciar os fatos e direitos 

alegados, sendo legítimo ao julgador dar ao feito a solução que entender 

cabível de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, até 

porque os efeitos da revelia possuem presunção relativa quanto à 

veracidade dos fatos narrados pelo autor. 17. Deste modo, concluo que a 

presunção de veracidade dos atos articulados na petição inicial é relativa, 

mesmo quando decretada a revelia do réu, de modo que cabe ao juiz, 

diante dos elementos já trazidos pelo autor, interpretá-los segundo seu 

livre convencimento. DO MÉRITO 18. Trata-se a presente de relação de 

consumo, onde o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é o 

instrumento legislativo criado para defender as práticas consumeristas em 

diversos estágios, ou seja, das cadeias de produção até o consumo de 

fato. 19. O caso em tela está diretamente relacionado com a seção III do 

diploma acima citado, que se refere à responsabilidade por vício do 

produto e do serviço. A insatisfação da parte autora refere-se ao fato de 

ter gasto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a construção de um 

poço semi-artesiano em seu imóvel, conforme recibo juntado no Id. 

2700990, e ter lhe gerado prejuízo de ordem material e moral, devido a 

inúmeros problemas no poço. 20. A requerente contratou os serviços da 

requerida para construção de um poço semi-artesiano em seu imóvel, no 

entanto alega que o aludido serviço apresentou inúmero problemas, dentre 

eles: a metragem da perfuração fora inferior ao contratado (menos de 40 

metros), não canalização e entupimento do poço. 21. Consigno que fora 

oportunizado o direito de defesa à parte requerida, no entanto, 

manteve-se inerte. 22. Dessa forma, verifico que, de fato, razão assiste à 

parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo com a requerida 

através do recibo de pagamento juntado no Id. 2700990, o qual indica o 

valor despendido pela parte requerente, comprovando contratação da 

prestação de serviço. 23. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos apresentados, demonstram que a requerente sofreu danos 

que vão além do mero aborrecimento, pois embora tenha contratado o 

serviço, este não foi executado conforme o combinado, isso tudo em 

decorrência do ato ilícito atribuído a requerida. 24. Assim, verifico que 

houve lesão aos princípios da confiança e oferta, provocados pela 

requerida em relação ao consumidor quanto ao serviço adquirido. 25. 

Verificado a responsabilidade da empresa requerida, passo a aferir os 

danos. 26. No que se referem aos danos morais, entendo que os mesmos 

estão consubstanciados no sentimento de sentir-se enganado, frustração 

e indignação que o fato causa àquele que tenta, por várias vezes, ver 

sanado equivoco cometido pela empresa requerida, para o qual não deu 

causa, passando por constrangimentos e dissabores, sem ver 

solucionado o seu problema. 27. São manifestos os transtornos e 

aborrecimentos suportados pelo adquirente do serviço e vê-se 

desamparado e desrespeitado no momento em que busca a solução para 

os problemas gerados em decorrência da má-prestação do serviço, fatos 

que transbordam o mero inadimplemento contratual comum à espécie, não 

podendo ser considerados meros aborrecimentos ou simples dissabores 

passíveis de acontecer no cotidiano, razão pela qual impõe-se a 

reparação a título de danos morais 28. É certo que a dor moral não tem 

preço, porém o valor aferido pelo Magistrado deve ser considerado em 

relação ao constrangimento sofrido pela parte requerente, a gravidade da 

lesão, sua repercussão, bem como a intensidade da culpa da empresa ré. 

Todavia, a importância deve ser arbitrada com ponderação para se evitar 

a caracterização de um enriquecimento sem causa. 29. Assim, levando-se 

em conta todas essas circunstâncias, entendo, por bem, fixar o valor dos 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 30. Quanto ao 

pedido de devolução em dobro do valor despendido para a construção do 

poço artesiano, esclareço que a devolução em dobro é necessária que a 

cobrança fosse indevida, o que não ocorreu. 31. Na verdade, ocorreu um 

pagamento mediante contraprestação, assim não há que se falar em 

cobrança indevida e muito menos em devolução em dobro do valor. 
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Dispositivo 32. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando 

rescindido o contrato de prestação de serviço entre as partes e 

condenando a parte requerida, UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA 

DE MATERAIS E SERVIÇOS LTDA ME, a proceder com a restituição do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à 

parte Reclamante, MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE OJEDA, sendo a 

restituição acrescida de juros de mora de 1%, a partir do evento danoso 

(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os danos morais 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, partir do arbitramento, a 

teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do 

STJ. 33. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, à soma da 

totalidade arbitrada a título de indenização por danos morais e materiais. 

34. Após o trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas 

necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos. P. R. I. C. 

35. Publique-se. Intime-se. 36. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012496-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 8012496-02.2015.8.11.0006. REQUERENTE: 

ALEXANDRE PEREIRA REQUERIDO: UNIVERSO DAS AGUAS 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME SENTENÇA 

INDENIZATÓRIA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Dano 

Material e Moral manejada por ALEXANDRE PEREIRA, em face de 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERAIS E SERVIÇOS 

LTDA ME, pleiteando a parte requerente a rescisão de contrato de 

prestação de serviço firmado entre as partes, a restituição em dobro do 

valor pago, bem como pugnando pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da má 

prestação de serviço. 2. A parte autora alega que contratou os serviços 

da empresa requerida para a perfuração de poço artesiano em sua 

propriedade rural. 3. Segue narrando que a contratação se deu em 

conjunto com demais proprietários rurais da Região do Vale do Mangaval, 

vez que o representante da empresa teria comparecido junto à 

associação e ofertado o serviço. 4. Salienta que para a realização do 

serviço teria desembolsado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sendo-lhe entregue recibo para prestação de serviço de perfuração de 

poço de 40 à 50 metros de profundidade. 5. Relata que, após a 

contratação, os poços abertos pela empresa requerida apresentaram 

problemas, vez que não condiziam com a metragem contratada, estavam 

entupidos ou não canalizadas, além de outros prejuízos ocorridos com as 

pessoas que realizaram a contratação. 6. Juntou documentos (Id. 

2751020, Id. 2751023, Id. 2751026, e 2751030). 7. A inicial foi proposta no 

Juizado Especial Cível desta Comarca, no entanto, por não ter sido 

localizado o réu, a ação foi remetida para a Justiça Comum (id. 3212473). 

8. Citada (Id. 18756138), a parte requerida não apresentou contestação. 9. 

A parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

20804320). 10. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 11. 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. 

12. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. DA REVELIA 13. 

Primeiramente, a parte requerida, injustificadamente, deixou de apresentar 

contestação a presente ação, mesmo devidamente citado, conforme Ar de 

Id. 18756138. Assim, a revelia está manifesta, pelo que a declaro. 14. 

Deste modo, não tendo a parte requerida contestado a ação, manifesta-se 

no âmbito processual o fenômeno da revelia, deduzindo que os fatos 

narrados na inicial são presumidamente verdadeiros, conforme autoriza o 

art. 344 do Código de Processo Civil. 15. Entretanto, a jurisprudência 

entende que este dispositivo legal deve ser aplicado com moderação, e a 

ocorrência da revelia não implica, por si só, na procedência do pedido, já 

que a parte autora, além de alegar, deve provar os fatos alegados, pois os 

efeitos da revelia não dispensam a presença, nos autos, de elementos 

suficientes para formar o convencimento do magistrado. 16. Destarte, 

muito embora a parte ré seja revel, o magistrado não está obrigado a julgar 

a demanda em favor da parte autora, pois o juiz é livre para apreciar os 

fatos e direitos alegados, sendo legítimo ao julgador dar ao feito a solução 

que entender cabível de acordo com o princípio do livre convencimento 

motivado, até porque os efeitos da revelia possuem presunção relativa 

quanto à veracidade dos fatos narrados pelo autor. 17. Deste modo, 

concluo que a presunção de veracidade dos atos articulados na petição 

inicial é relativa, mesmo quando decretada a revelia do réu, de modo que 

cabe ao juiz, diante dos elementos já trazidos pelo autor, interpretá-los 

segundo seu livre convencimento. DO MÉRITO 18. Trata-se a presente de 

relação de consumo, onde o Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

é o instrumento legislativo criado para defender as práticas consumeristas 

em diversos estágios, ou seja, das cadeias de produção até o consumo 

de fato. 19. O caso em tela está diretamente relacionado com a seção III do 

diploma acima citado, que se refere à responsabilidade por vício do 

produto e do serviço. A insatisfação da parte autora refere-se ao fato de 

ter gasto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a construção de um 

poço semi-artesiano em seu imóvel, conforme contrato e recibo juntado no 

Id. 2751023, e ter lhe gerado prejuízo de ordem material e moral, devido a 

inúmeros problemas no poço. 20. O requerente contratou os serviços da 

requerida para construção de um poço semi-artesiano em seu imóvel, no 

entanto alega que o aludido serviço apresentou inúmero problemas, dentre 

eles: a metragem da perfuração fora inferior ao contratado (menos de 40 

metros), não canalização e entupimento do poço. 21. Consigno que fora 

oportunizado o direito de defesa à parte requerida, no entanto, 

manteve-se inerte. 22. Dessa forma, verifico que, de fato, razão assiste à 

parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo com a requerida 

através do recibo de pagamento juntado no Id. 2751023, o qual indica o 

valor despendido pela parte requerente, comprovando contratação da 

prestação de serviço. 23. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos apresentados, demonstram que o requerente sofreu danos 

que vão além do mero aborrecimento, pois embora tenha contratado o 

serviço, este não foi executado conforme o combinado, isso tudo em 

decorrência do ato ilícito atribuído a requerida. 24. Assim, verifico que 

houve lesão aos princípios da confiança e oferta, provocados pela 

requerida em relação ao consumidor quanto ao serviço adquirido. 25. 

Verificado a responsabilidade da empresa requerida, passo a aferir os 

danos. 26. No que se referem aos danos morais, entendo que os mesmos 

estão consubstanciados no sentimento de sentir-se enganado, frustração 

e indignação que o fato causa àquele que tenta, por várias vezes, ver 

sanado equivoco cometido pela empresa requerida, para o qual não deu 

causa, passando por constrangimentos e dissabores, sem ver 

solucionado o seu problema. 27. São manifestos os transtornos e 

aborrecimentos suportados pelo adquirente do serviço e vê-se 

desamparado e desrespeitado no momento em que busca a solução para 

os problemas gerados em decorrência da má-prestação do serviço, fatos 

que transbordam o mero inadimplemento contratual comum à espécie, não 

podendo ser considerados meros aborrecimentos ou simples dissabores 

passíveis de acontecer no cotidiano, razão pela qual impõe-se a 

reparação a título de danos morais 28. É certo que a dor moral não tem 

preço, porém o valor aferido pelo Magistrado deve ser considerado em 

relação ao constrangimento sofrido pela parte requerente, a gravidade da 

lesão, sua repercussão, bem como a intensidade da culpa da empresa ré. 

Todavia, a importância deve ser arbitrada com ponderação para se evitar 

a caracterização de um enriquecimento sem causa. 29. Assim, levando-se 

em conta todas essas circunstâncias, entendo, por bem, fixar o valor dos 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 30. Quanto ao 

pedido de devolução em dobro do valor despendido para a construção do 

poço artesiano, esclareço que a devolução em dobro é necessária que a 
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cobrança fosse indevida, o que não ocorreu. 31. Na verdade, ocorreu um 

pagamento mediante contraprestação, assim não há que se falar em 

cobrança indevida e muito menos em devolução em dobro do valor. 

Dispositivo 32. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando 

rescindido o contrato de prestação de serviço entre as partes e 

condenando a parte requerida, UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA 

DE MATERAIS E SERVIÇOS LTDA ME, a proceder com a restituição do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à 

parte Reclamante, ALEXANDRE PEREIRA, sendo a restituição acrescida de 

juros de mora de 1%, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 

54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os danos morais deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do 

STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 33. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

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

condenação, ou seja, à soma da totalidade arbitrada a título de 

indenização por danos morais e materiais. 34. Após o trânsito em julgado, 

proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida 

arquivar-se os presentes autos. P. R. I. C. 35. Publique-se. Intime-se. 36. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012500-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 8012500-39.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA 

DA CONCEICAO DE ANDRADE OJEDA REQUERIDO: UNIVERSO DAS 

AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME 

REPRESENTANTE: ARMANDO ROEDA FILHO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Indenização por Dano Material e Moral manejada por MARIA DA 

CONCEIÇÃO DE ANDRADE OJEDA, em face de UNIVERSO DAS AGUAS 

DISTRIBUIDORA DE MATERAIS E SERVIÇOS LTDA ME, pleiteando a parte 

requerente a rescisão de contrato de prestação de serviço firmado entre 

as partes, a restituição em dobro do valor pago, bem como pugnando pela 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, em decorrência da má prestação de serviço. 2. A parte autora 

alega que contratou os serviços da empresa requerida para a perfuração 

de poço artesiano em sua propriedade rural. 3. Segue narrando que a 

contratação se deu em conjunto com demais proprietários rurais da Região 

do Vale do Mangaval, vez que o representante da empresa teria 

comparecido junto à associação e ofertado o serviço. 4. Salienta que para 

a realização do serviço teria desembolsado o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sendo-lhe entregue recibo para prestação de serviço de 

perfuração de poço de 40 à 50 metros de profundidade. 5. Relata que, 

após a contratação, os poços abertos pela empresa requerida 

apresentaram problemas, vez que não condiziam com a metragem 

contratada, estavam entupidos ou não canalizadas, além de outros 

prejuízos ocorridos com as pessoas que realizaram a contratação. 6. 

Juntou documentos (Id. 2750890, Id. 2750894, Id. 2750896, 2750899 e 

2750902). 7. A inicial foi proposta no Juizado Especial Cível desta 

Comarca, no entanto, por não ter sido localizado o réu, a ação foi remetida 

para a Justiça Comum (id. 3210923). 8. Citada (Id. 18616378), a parte 

requerida não apresentou contestação. 9. A parte requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 26685111). 10. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 11. 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. 12. Nesse quadrante processual, e à 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

DA REVELIA 13. Primeiramente, a parte requerida, injustificadamente, 

deixou de apresentar contestação a presente ação, mesmo devidamente 

citado, conforme Ar de Id. 18616378. Assim, a revelia está manifesta, pelo 

que a declaro. 14. Deste modo, não tendo a parte requerida contestado a 

ação, manifesta-se no âmbito processual o fenômeno da revelia, 

deduzindo que os fatos narrados na inicial são presumidamente 

verdadeiros, conforme autoriza o art. 344 do Código de Processo Civil. 15. 

Entretanto, a jurisprudência entende que este dispositivo legal deve ser 

aplicado com moderação, e a ocorrência da revelia não implica, por si só, 

na procedência do pedido, já que a parte autora, além de alegar, deve 

provar os fatos alegados, pois os efeitos da revelia não dispensam a 

presença, nos autos, de elementos suficientes para formar o 

convencimento do magistrado. 16. Destarte, muito embora a parte ré seja 

revel, o magistrado não está obrigado a julgar a demanda em favor da 

parte autora, pois o juiz é livre para apreciar os fatos e direitos alegados, 

sendo legítimo ao julgador dar ao feito a solução que entender cabível de 

acordo com o princípio do livre convencimento motivado, até porque os 

efeitos da revelia possuem presunção relativa quanto à veracidade dos 

fatos narrados pelo autor. 17. Deste modo, concluo que a presunção de 

veracidade dos atos articulados na petição inicial é relativa, mesmo 

quando decretada a revelia do réu, de modo que cabe ao juiz, diante dos 

elementos já trazidos pelo autor, interpretá-los segundo seu livre 

convencimento. DO MÉRITO 18. Trata-se a presente de relação de 

consumo, onde o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é o 

instrumento legislativo criado para defender as práticas consumeristas em 

diversos estágios, ou seja, das cadeias de produção até o consumo de 

fato. 19. O caso em tela está diretamente relacionado com a seção III do 

diploma acima citado, que se refere à responsabilidade por vício do 

produto e do serviço. A insatisfação da parte autora refere-se ao fato de 

ter gasto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a construção de um 

poço semi-artesiano em seu imóvel, conforme recibo juntado no Id. 

2750899, e ter lhe gerado prejuízo de ordem material e moral, devido a 

inúmeros problemas no poço. 20. A requerente contratou os serviços da 

requerida para construção de um poço semi-artesiano em seu imóvel, no 

entanto alega que o aludido serviço apresentou inúmero problemas, dentre 

eles: a metragem da perfuração fora inferior ao contratado (menos de 40 

metros), não canalização e entupimento do poço. 21. Consigno que fora 

oportunizado o direito de defesa à parte requerida, no entanto, 

manteve-se inerte. 22. Dessa forma, verifico que, de fato, razão assiste à 

parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo com a requerida 

através do recibo de pagamentos juntados no juntado no Id. 2750899, o 

qual indica o valor despendido pela parte requerente, comprovando 

contratação da prestação de serviço. 23. Os fatos narrados na inicial, 

bem como os documentos apresentados, demonstram que a requerente 

sofreu danos que vão além do mero aborrecimento, pois embora tenha 

contratado o serviço, este não foi executado conforme o combinado, isso 

tudo em decorrência do ato ilícito atribuído a requerida. 24. Assim, verifico 

que houve lesão aos princípios da confiança e oferta, provocados pela 

requerida em relação ao consumidor quanto ao serviço adquirido. 25. 

Verificado a responsabilidade da empresa requerida, passo a aferir os 

danos. 26. No que se referem aos danos morais, entendo que os mesmos 

estão consubstanciados no sentimento de sentir-se enganado, frustração 

e indignação que o fato causa àquele que tenta, por várias vezes, ver 

sanado equivoco cometido pela empresa requerida, para o qual não deu 

causa, passando por constrangimentos e dissabores, sem ver 

solucionado o seu problema. 27. São manifestos os transtornos e 

aborrecimentos suportados pelo adquirente do serviço e vê-se 

desamparado e desrespeitado no momento em que busca a solução para 

os problemas gerados em decorrência da má-prestação do serviço, fatos 

que transbordam o mero inadimplemento contratual comum à espécie, não 

podendo ser considerados meros aborrecimentos ou simples dissabores 

passíveis de acontecer no cotidiano, razão pela qual impõe-se a 

reparação a título de danos morais 28. É certo que a dor moral não tem 

preço, porém o valor aferido pelo Magistrado deve ser considerado em 

relação ao constrangimento sofrido pela parte requerente, a gravidade da 

lesão, sua repercussão, bem como a intensidade da culpa da empresa ré. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 82 de 519



Todavia, a importância deve ser arbitrada com ponderação para se evitar 

a caracterização de um enriquecimento sem causa. 29. Assim, levando-se 

em conta todas essas circunstâncias, entendo, por bem, fixar o valor dos 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 30. Quanto ao 

pedido de devolução em dobro do valor despendido para a construção do 

poço artesiano, esclareço que a devolução em dobro é necessária que a 

cobrança fosse indevida, o que não ocorreu. 31. Na verdade, ocorreu um 

pagamento mediante contraprestação, assim não há que se falar em 

cobrança indevida e muito menos em devolução em dobro do valor. 

Dispositivo 32. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando 

rescindido o contrato de prestação de serviço entre as partes e 

condenando a parte requerida, UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA 

DE MATERAIS E SERVIÇOS LTDA ME, a proceder com a restituição do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à 

parte Reclamante, MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE OJEDA, sendo a 

restituição acrescida de juros de mora de 1%, a partir do evento danoso 

(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os danos morais 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, partir do arbitramento, a 

teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do 

STJ. 33. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, à soma da 

totalidade arbitrada a título de indenização por danos morais e materiais. 

34. Após o trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas 

necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos. P. R. I. C. 

35. Publique-se. Intime-se. 36. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007794-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007794-64.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Trata-se de Ação Cautelar de Exibição 

de Documentos, com pedido liminar, proposta por JOÃO MARCOS 

CICIGLIANO DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. 2. 

Aduz o autor, em síntese, possui conta bancária junto ao requerido, conta 

corrente n. 0050370-3 e agência n. 3293. 3. Informa que solicitou 

extrajudicialmente os documentos descritos na exordial, contudo, o 

requerido quedou-se inerte. 4. Requer, assim, a procedência da ação para 

que o requerido proceda à exibição dos documentos relacionados à sua 

conta bancária, sob pena de multa diária. 5. Recebida a inicial, este juízo 

deferiu o pedido liminar e determinou a citação da parte requerida. 6. A 

sessão de mediação/conciliação restou inexitosa. 7. A parte requerida 

apresentou contestação, pugnando pelo acolhimento das preliminares de 

ausência de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo 

e falta de interesse de agir, e no mérito requer a improcedência da ação. 

8. A parte requerente apresentou impugnação à contestação. 9. A parte 

requerida apresentou os documentos de id 17157372. 10. Instados a se 

manifestarem, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, 

sendo que o requerido reiterou o pleito de improcedência da ação. 11. Os 

autos vieram conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 12. Passo ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que o processo 

não carece de dilação probatória encontrando-se pronto para a prolação 

da sentença, frente aos documentos já acostados. Da preliminar de 

ausência de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 13. No que toca a presente preliminar, anoto que é admissível o 

ajuizamento da ação de exibição de documentos, de forma autônoma, na 

vigência do CPC/2015. 14. Nesse sentido, destaco o entendimento do C 

STJ: “Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de 

documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até 

mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do 

CPC. STJ. 4ª Turma. REsp 1.774.987-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 

julgado em 08/11/2018 (Info 637) 15. Dessa forma, rejeito a preliminar. Da 

preliminar de falta de interesse de agir. 16. O interesse de agir 

apresentasse como uma condição para o exercício da ação, referindo-se 

à utilidade que o provimento jurisdicional trará ao requerente. 17. Na 

espécie, vislumbro necessário o provimento jurisdicional, porquanto a 

parte requerente requereu a providência extrajudicialmente (id 11166531), 

medida não impugnada pelo requerido. 18. Desse modo, rejeito a preliminar 

aventada. Do mérito. 19. Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos, com pedido liminar, proposta por JOÃO MARCOS 

CICIGLIANO DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. 

20. A pretensão inicial deve ser julgada procedente. 21. Cuida-se de ação 

autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e 

seguintes do CPC. 22. O pedido do autor apresentou-se de forma própria 

visando à exibição dos documentos relacionados à sua conta bancária, 

que estavam na posse da parte ré e que, de outra forma, não foi possível 

ter acesso. 23. Por sua vez, o requerido apresentou documentos no id 

17157372, a fim de cumprir a determinação liminar deste juízo. 24. Nesse 

ínterim, destaco a jurisprudência: “EMENTA: PROCESSO CIVIL - TUTELA 

PROVISÓRIA ANTECEDENTE - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA - INTERESSE DE AGIR - 

PRESENÇA - SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO 

IMEDIATO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Tendo havido a notificação 

extrajudicial e a inércia da CEMIG para apresentar os documentos, 

evidencia-se o interesse de agir da parte autora em pleitear as faturas de 

consumo de energia, com a finalidade de ajuizamento de futura ação. 2. 

Estando a causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, 

resolve-se o mérito da ação, com a procedência do pedido, 

determinando-se a apresentação dos documentos requeridos na petição 

inicial. 3. Sentença cassada. 4. Pedido procedente. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0000.19.085230-1/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias 

Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da 

súmula em 27/11/2019)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - 

INTERESSE DE AGIR - JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, 

CPC - CAUSA MADURA. - O REsp nº 1349453/MS, julgado sob o rito de 

demandas repetitivas, não abarca ação de exibição de documentos que 

não está fundada em contrato bancário e que não foi proposta em 

desfavor de instituição financeira. - Comprovada a relação jurídica 

contratual entre as partes e diante da ausência oposição do réu ao pedido 

inicial, deve ser julgado procedente o pedido de exibição de documentos 

relativos aos serviços contratados e prestados pela autora. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0079.14.066247-3/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 

15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 

25/01/2019)” 25. Dessa forma, comprovada a relação jurídica contratual 

entre as partes, bem como ao interesse da parte requerida quanto à 

apresentação dos documentos já carreados, mister a procedência da 

ação. 26. Ante o exposto, CONFIRMO a liminar deferida e JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial DETERMINANDO que a parte requerida 

exiba os documentos bancários descritos na exordial referentes à conta 

bancária do autor e, por consequência, extingo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 27. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (CPC, art. 85, § 2º). 28. Transitada em julgado a sentença 

derradeira, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de estilo 

ut CNGC. 29. Publique-se. Intime-se. 30. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004586-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 83 de 519



(ADVOGADO(A))

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR OAB - MT24276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004586-72.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA proposta por HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA – TELEXFREE, objetivando a liquidação da 

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC nos autos da Ação Civil Pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. 2. Salienta que desembolsou a quantia de R$ 

3.078,00 (três mil e setenta e oito reais), contudo, não recuperou nenhum 

dinheiro investido. 3. Assim, pugnou, liminarmente, pela intimação da 

requerida para apresentar os documentos relativos à negociação havida 

entre as partes. No mérito, pleiteou a declaração judicial da existência de 

relação jurídica contratual, bem como seja fixado valor da condenação. 4. 

No id n. 10605939, a tutela foi deferida. 5. Devidamente intimada, a 

requerida não se manifestou nos autos, tampouco apresentou a 

documentação exigida. 6. No id n. 12646053, o requerente pugnou pelo 

decretação da revelia e julgamento antecipado da lide. 7. No id n. 

13948483, foi decretada a revelia e determinado que se oficiasse o juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários e, em caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das 

contas existentes no CPF/nome da parte autora. 8. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 9. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. 10. Considerando que o requerido não contestou a ação, DECRETO 

SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 11. 

À respeito da liquidação de sentença, FREDIE DIDIER (Curso de Direito 

Processual Civil: execução; 2019) leciona: “A depender da providência 

que precise ser adotada para a complementação da decisão judicial, é 

possível visualizar duas espécies de liquidação (CPC, art. 509): a) 

liquidação por arbitramento e b) a liquidação pelo procedimento comum “ 

12. Na hipótese dos autos, verifico que se trata de liquidação pelo 

procedimento comum, que no artigo 511 do Código de Processo Civil 

dispõe: “o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte 

Especial deste Código”. 13. Consigno que fora oportunizado o direito de 

defesa à parte requerida, bem como determinado que apresentasse 

documentos relativos às contas vinculadas à parte requerente, 

consistente em relatório financeiro/contábil, além de eventual crédito 

existente, no entanto, manteve-se inerte. 14. Dessa forma, verifico que, de 

fato, razão assiste à parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo 

com a requerida através do boleto juntado ao id. n. 9183413, os quais 

indicam os valores despendidos pela parte requerente, comprovando a 

adesão de cotas com vínculo com a requerida. 15. Assim, tendo em vista 

que a liquidação dependia dos documentos que se encontram em poder do 

requerido para apuração do valor devido, deve-se aplicar o que dispõe o 

artigo 400, I, do CPC, in verbis: “Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz 

admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da 

coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição 

nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; (...)” DISPOSITIVO. 

16. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e DECLARO líquida a 

execução em favor da parte requerente no valor original R$ 3.078,00 (três 

mil e setenta e oito reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente 

e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês da data do efetivo 

pagamento. 17. Custas pela parte requerida. 18. DEIXO de fixar honorários 

advocatícios, vez que incabível à espécie, nos termos do artigo 85, §1º, 

do Código de Processo Civil. 19. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE o 

requerente para requerer o que entender de direito. 20. Publique-se. 

Intimem-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005318-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA OAB - RJ60922 (ADVOGADO(A))

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO OAB - SP335344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1005318-19.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

MONITÓRIOS opostos por MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face de OSE CARLOS PIRES ORTEGA, ambos 

qualificados nos autos. 2. O embargado ajuizou ação monitória (Ids. 

15194319 e anexos) afirmando ser credor do “CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA”, firmado 

em 16/05/2010, que conforme cláusula IV do referido documento visto ao 

Id. 15194547, deveria a parte embargante pagar mensalmente ao 

embargado “2,0% (dois por cento) sobre seu Faturamento Bruto, 

faturamento este formado pela cota parte referente aos honorários ao que 

a CONTRATANTE faz jus a esse título, bem como sobre a parte 

correspondente a sua participação nos escritórios em que A 

CONTRATANTE for associada ou vier a se associar ou novos escritórios 

que vierem a ser abertos”. 3. Afirma que a requerida deixou de cumprir 

com o contrato, o que ensejou no débito atualizado de R$193.307,02 

(cento e noventa e três mil e trezentos e sete reais e dois centavos). 4. 

Devidamente citada a parte requerida opôs embargos ao Id. 21271837 e 

anexos, requerendo, em apertada síntese, pela extinção da demanda em 

razão da carência da ação, afirmando ser o documento que pretende o 

embargado a conversão em título executivo judicial, ilíquido, incerto e 

inexigível para ser cobrado por meio de ação monitória. 5. A parte 

embargada apresentou réplica ao Id. 23810733 rebatendo os argumentos 

trazidos à baila pela embargante, juntando cópias de alvarás recebidos 

pela embargante e demais documentos. Por fim, reiterou pela procedência 

dos pedidos iniciais. 6. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 7. Não havendo questões preliminares 

que carecem de análise, DECLARO SANEADO o feito e passo à 

fundamentação e ao mérito. 8. Pois bem, é ônus da parte embargante, nos 

termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, provar as alegações 

mencionadas na inicial dos embargos a fim de viabilizar o acolhimento de 

sua pretensão. 9. Sobre o tema, o Novo Código de Processo Civil não 

inovou, mantendo a regra geral contida no art. 333, inciso I, antigo CPC de 

1973, vejamos: “A regra tradicional do ônus da prova entre autor e réu é 

assegurada nos dois incisos do art. 373, caput, que, no particular, 

conserva a regra constante do art. 333 do CPC.” (Bueno, Cassio 

Scarpinella, Novo Código de Processo Civil anotado/ Cassio Scarpinella 

Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015). 10. Em caso análogo, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) assim decidiu, litteris: “RESP 84627/MG; 

RECURSO ESPECIAL 1996/0000224-0. Fonte: DJ DATA: 05/10/1998 PG: 

00073. Relator: Ministro NILSON NAVES (361). Data da Decisão: 10.02.98. 

Órgão julgador – Terceira Turma. Ementa: Direito Autoral. Músicas ao vivo. 

Auto de infração (irregularidade). Prova. 1. Incumbe ao Autor o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Em lhe sendo seu ônus 

de provar, o Autor não provou que tenha o réu "realizado tais exibições, 

para que seja compelido a recolher as contribuições reclamadas". 3. A 

míngua de ofensa a texto federal, a Turma não conheceu do recurso 

especial. Decisão por unanimidade.” (grifo nosso) 11. Mostra-se, ainda, 

adequada a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, destacando que: "Segundo a distribuição 

legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer 

os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega 

deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade 

do fato deduzido como base de sua pretensão/exceção, afinal é a maior 

interessada no seu reconhecimento e acolhimento." (Curso de Direito 
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Processo Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, 

decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da 

tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 

11 ED..- Slavador: Ed. Jus Podivm, 2016).” 12. Portanto, nos moldes do 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte embargante 

comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte autora. 13. No mérito dos embargos manejados, pugna pela 

extinção da demanda em razão da “iliquidez, incerteza e inexigibilidade” do 

contrato juntado à inicial. 14. No tocante ao argumento acima tenho que 

razão assiste a parte requerida em razão da inadequação da via eleita 

(ação monitória) para cobrança do referido contrato em razão da iliquidez. 

Explico: 15. A ação monitória foi criada com o intuito de possibilitar ao 

credor por meio de prova escrita, porém sem eficácia de título extrajudicial, 

ajuizar demanda a fim de exigir do devedor capaz: I) o pagamento de 

quantia em dinheiro; II) entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel e, III) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer, nos termos do art. 700, I, II e III, do CPC/2015. 16. Todavia, através 

deste procedimento busca-se a celeridade de formação do título executivo 

judicial por meio da sentença, que no caso dos autos, seria o pagamento 

da quantia em dinheiro, assim, o documento que pretende o credor fazer 

prova da dívida deve haver no mínimo liquidez. 17. Em análise ao contrato 

juntado ao Id. 15193971 e aos embargos manejados, inicialmente entendo 

que a parte embargante não negou que existiu o negócio jurídico entre as 

partes e nem que o contrato seja inverídico ou inválido, contudo, tendo em 

vista que a porcentagem que entende fazer jus o embargado podem ser 

menores ou até maiores que o valor descrito na inicial, cabendo análise 

aprofundada de cada documento, desta feita, inexiste liquidez. 18. Eis a 

Cláusula IV do referido contrato: “A CONTRATANTE, a título de 

remuneração pelos serviços contratados, pagará ao CONTRATADO a 

importância mensal de 2,0% (dois por cento) sobre seu Faturamento 

Bruto, faturamento este formado pela cota parte referente aos honorários 

ao que a CONTRATANTE faz jus a esse título, bem como sobre a parte 

correspondente a sua participação nos escritórios em que A 

CONTRATANTE for associada ou vier a se associar ou novos escritórios 

que vierem a ser abertos.” 19. A fim de comprovar o faturamento auferido 

pela embargante, ao longo do processo apresenta o embargado inúmeros 

documentos, como por exemplo, comprovantes de recebimento de alvarás 

judiciais, como são vistos aos Ids. 23993663 e seguintes. 20. Ora, o 

procedimento monitório cinge-se de matéria fática, onde o direito do credor 

ao valor que pretende deve ser prontamente identificado, de modo que 

não dê espaço a grandes discussões sobre o que lhe faz jus ou não 

receber, isto é, em relação aos presentes autos, entendo não ser 

pertinente à demanda monitória tamanha dilação probatória a fim de tentar 

dar liquidez à porcentagem que entende ter direito de recebimento em 

decorrência do contrato. Neste sentido, eis o entendimento do TJ/MG no 

julgamento da AC 106471300214110001, publicado em 07/04/2014: 

“AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL DE VRG – 

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA. – Tratando-se de procedimento monitório, o documento que a 

embasa deve ser dotado de certeza e liquidez. – A apuração do VRG não 

depende de simples cálculos, sendo necessária apuração prévia, não 

sendo o valor líquido, suficiente para intentar ação monitória.” 21. Por todo 

exposto, por entender que a via eleita pelo embargado é inadequada, a 

extinção da presente demanda é a medida que se impõe, devendo ser 

ajuizada ação de conhecimento adequada. DISPOSITIVO 22. Posto isso, 

DOU PROVIMENTO aos embargos monitórios e, ante a falta de interesse 

de agir, pela inadequação da via eleita, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. 23. 

Ainda, CONDENO a parte autora/embargada ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, 

§2º do CPC, contudo, SUSPENDO e exigibilidade face à gratuidade de 

justiça anteriormente deferida. 24. Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE nos autos o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações ínsitas na CNGC. 25. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR(A))

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JAQUES SOUTO DA COSTA E FARIA (REU)

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000987-91.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NOEL JOSE DE ALMEIDA, ELIANA DO COUTO DA SILVA REU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA, ESPÓLIO DE JAQUES SOUTO DA 

COSTA E FARIA Manifeste a parte Autora sobre a petição e pedido de id. 

.31300460, em quinze dias Caceres, 18 de abril de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005203-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CARVALHO DIAS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005203-61.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA REU: LUCIANA CARVALHO DIAS Vistos, 

etc... Renovo a intimação da parte Autora a fim de que indique novo 

endereço para citação da Ré no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito. Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de abril de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Vistos etc. Nos termos do art. 9° do Código de Processo Civil, 

intimo o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste em 

relação ao requerimento deduzido pelo réu na manifestação anterior (id. 

31100215). Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Abril 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004396-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

ELIANE CRISTINA DA SILVA OAB - 002.105.341-33 (PROCURADOR)

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004396-41.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA PROCURADOR: ELIANE CRISTINA DA 

SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Embora as partes tenham se 

manifestado pela ausência de interesse na produção de provas, 

considerando o disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, hei por 

bem deliberar o quanto segue: - Considerando que as partes controvertem 

sobre a responsabilidade da ré pela averbação do desconto na folha de 

pagamento da parte autora, necessário se faz oficiar ao INSS a fim de que 

aquela autarquia esclareça exatamente a pessoa jurídica favorecida pelo 

desconto. Com efeito deverá a Secretaria da Vara expedir ofício 

requisitando ao INSS o esclarecimento da questão acima. Para tanto 

deverá instruir o ofício com o documento juntado no id. 22073592 - Pág. 1 

anotando ainda que o esclarecimento deverá se referir ao desconto no 

valor de R$126,30 averbado na folha de rendimentos da autora. Assinale 

ainda no ofício que a informação a ser prestada pelo INSS deverá ser 

instruída com cópia de todos os documentos que lhe foram encaminhados 

para legitimar a averbação do desconto na folha de pagamento da autora. 

Anote-se o prazo de 15 dias para a resposta. Vindo a informação, 

intimem-se as partes para manifestação também no prazo de 15 dias. 

Após retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Abril de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027594-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VANINI GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO OAB - PA014488 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1027594-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO VANINI GARCIA REU: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Esclareçam as partes sobre as provas 

que pretendem produzir na fase de instrução, justificando a pertinência 

daquelas que indicar para a solução do mérito. Para tanto, anoto o prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso para o saneamento ou 

julgamento conforme o estado do processo. Cáceres/MT., 20 de Abril de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001673-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001673-49.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALTAMIRO RAMOS DA 

CRUZ Vistos etc. Em relação ao requerimento retro [pedido de conversão 

da ação de busca e apreensão em ação de execução] deverá o autor 

indicar o endereço para o qual pretende que seja procedida a tentativa de 

citação do executado. Portanto fica o autor intimado a se manifestar no 

prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 

de Abril de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELZITO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003495-10.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JOELZITO SEBASTIAO 

DA SILVA Vistos, etc... O pedido de citação por edital não pode ser 

acolhido por ora, uma vez que o procedimento da ação de busca e 

apreensão com base no decreto Lei 911/69, determina a apreensão do 

veículo antes da citação do devedor. Desta forma, não tendo sido 

procedida a apreensão do veículo/cumprimento da liminar, não há como 

determinar a citação por edital. Por outro lado, o Requerente poderá 

requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos 

termos do art. 4º do Decreto/Lei 911/69: Art. 4o Se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Assim, 

intime-se a parte Autora para que requeira que indique novo endereço 

para cumprimento da liminar e citação do Réu e/ou requeira o que entender 

pertinente para prosseguimento do feito no prazo de 15 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 15 de abril de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCRECIA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000930-05.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: LUCRECIA GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA GOMES 

DA SILVA EXECUTADO: EDELSON DE CARVALHO Vistos, etc... 

Considerando a nova documentação acostada (ids. 31062405, 31062408, 

3106279, 21062410, 31062411, 31062412) defiro a gratuidade da justiça. 

Acolho a emenda da inicial para que conste no polo ativo da demanda 

Lucrécia Gomes da Silva. Exclua do polo passivo Maria Aparecida Gomes 

da Silva. Cite-se e intime-se o Executado para pagamento do débito, 

custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora. Fixo os honorários advocatícios em 10% 
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(dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento 

integral da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte 

por cento) caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, 

§2º). Do mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que 

deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de 

pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. Não encontrado(s) o(s) Executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil. A penhora deverá recair sobre 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos 

juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do CPC. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres, 16 de abril de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006492-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WILIAN FERREIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006492-29.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

EXECUTADO: MAX WILIAN FERREIRA COSTA Intime novamente o autor 

para que se manifeste em relação ao despacho anterior. Para tanto, anoto 

o prazo de quinze dias. Decorrido o prazo e sendo inerte o autor o 

processo será extinto ante o comportamento desidioso. Cáceres/MT., 15 

de Abril de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001093-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001093-19.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR Intime novamente o autor 

para que recolha as custas correspondentes a diligência por ele 

postulada. Para tanto, anoto o prazo de quinze dias. Decorrido o prazo e 

sendo inerte o autor o processo será extinto sem resolução de mérito. 

Cáceres/MT., 15 de Abril de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos, etc... Nos termos do art. 9º do 

CPC, intime-se a parte Autora acerca da manifestação dos Requeridos (id. 

31153887 e 31154991), e querendo se manifeste em 15 dias. Sem 

prejuízo, no mesmo prazo, requeira o que entender pertinente visando o 

cumprimento da tutela de urgência deferida. Após, novamente conclusos 

para análise. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 15 de abril de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006517-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HL ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006517-42.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL REQUERIDO: HL ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME Acolho 

o requerimento de id. 31190996. Em sendo apresentado o endereço 

cumpra-se nos termos do despacho inicial. Cáceres/MT., 14 de Abril de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006876-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA EMANUELLE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerido/reconvinte, na pessoa de 

seu advogado, com supedâneo nos artigos 9 e 10 todos do CPC, para, 

querendo, apresentar impugnação a resposta da reconvenção, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 22 de abril de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001286-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CHAVES TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 
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(ADVOGADO(A))

JOSEMAR LAURIANO PEREIRA OAB - RJ132101 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação das partes, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca da petição apresentada pela Fazenda 

Pública Estadual(ID.Num. 31364902). Cáceres/MT, 22 de abril de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005454-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora ora apelada, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, apresente 

Contrarrazões à Apelação interposta, observando que os prazos estão 

sobrestados em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 

281/2020 até 30/04/2020. Cáceres, 22 de abril de 2020. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA (AUTOR(A))

SIMAO LICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA (ESPÓLIO)

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ MENDES DA GUIA (ESPÓLIO)

LAURENTINO MENDES DA GUIA (INVENTARIANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 22/07/2020 16:30 CEJUSC - na Sala de 

Audiência nº do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 22 de abril de 2020. Josane dos Santos Cunha Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001711-27.2020.8.11.0006

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:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DEOLINDA CAMPANELI MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001711-27.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: SICALL CARGAS E 

ENCOMENDAS LTDA - EPP, DEOLINDA CAMPANELI MENDONCA Vistos 

etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo como mandado. Decorrido o 

prazo para pagamento da obrigação exequenda, poderá o oficial valer-se 

da mesma cártula para a diligência de penhora de bens. No eventual ato 

de penhora, observe-se as formalidades necessárias. Eventuais questões 

processuais pendentes e requerimentos, retorne concluso. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 22 de Abril de 2.020 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001607-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIG TRATOR PECAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.M.P. CONSTRUTORA LTDA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001607-35.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

BIG TRATOR PECAS LTDA - ME LITISCONSORTE: E.M.P. CONSTRUTORA 

LTDA Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a 

parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Acaso 

providencie o pagamento, desde já analiso a inicial nos seguintes termos: 

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, 

inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova 

escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do mandado de citação 

para pagamento da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no 

valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo 

poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda 

que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o 

requerido, isento do pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) 

e que, não cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, 

"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de abril de 2020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-60.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA PROFETA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001670-60.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAFALDA PROFETA DA SILVA AUTOR: JOSE DANIEL DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CACERES Atento ao polo 

passivo da ação, delibero pela redistribuição da ação para a Vara 

Fazenda Pública. Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de Abril de 2.020 Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001626-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CYRO KAMANO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYRO KAMANO OAB - SP88916 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENILSON RIBEIRO DA SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001626-41.2020.8.11.0006. 

RECONVINTE: CYRO KAMANO RECONVINDO: VALDENILSON RIBEIRO DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

ajuizada por CYRO KAMANO em face de VALDENILSON RIBEIRO DA 

SILVA. A inicial deverá ser emendada. Isso em razão de que a mesma 

está apresentada sem qualquer formatação sendo necessário então para 

que a mesma seja uma peça adequadamente inteligível que o autor 

protocole/junte novamente a sua petição inicial devidamente formatada. 

Outro ponto a ser esclarecido pelo autor é o endereçamento da petição 

inicial. Vê-se que a ação encontra-se endereçada à vara especializada de 

direito agrário do Estado de Mato Grosso não sendo esta a competência 

deste Juízo. Portanto, deverá o autor esclarecer se a ação é de fato 

ajuizada para tramitar na Vara Agrária. Por fim, deverá o autor apresentar 

prova idônea a fundamentar seu pedido de justiça gratuita. Ora, vê-se que 

o autor é Advogado, nobre profissão cuja presunção de hipossuficiência 

econômica não se coaduna. Nestes termos a mera declaração de 

hipossuficiência não constitui meio suficiente para lograr êxito em relação 

ao benefício da justiça gratuita. É necessário provar a condição alegada! 

Assim sendo, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil intimo a 

parte autora para as seguintes providências: - apresente sua petição 

inicial devidamente formatada; - esclareça o endereçamento adequado da 

ação; - nos termos do art. 99, §2° do CPC, apresente prova em relação a 

alegada hipossuficiência econômica, ou que recolha o valor 

correspondente as custas iniciais. Para tanto anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de Abril de 2.020 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001503-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. C. D. A. (REQUERENTE)

FAGNER KLEBER ARAUJO (REQUERENTE)

VIRGILIO TIAGO DO NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

EMMELINE COSTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

EVERTON PATRICK DO NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

IVANETE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001503-43.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: IVANETE PEREIRA DA COSTA, EMMELINE COSTA DE 

ARAUJO, EVERTON PATRICK DO NASCIMENTO ARAUJO, FAGNER 

KLEBER ARAUJO, VIRGILIO TIAGO DO NASCIMENTO ARAUJO, V. H. C. D. 

A. REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE CÁCERES Vistos, etc. Cuida-se 

de “Alvará Judicial para levantamento de valor” proposto por Ivanete 

Pereira da Costa e outros, requerendo, em síntese, o levantamento de 

valor proveniente de verba rescisória trabalhista de deixada por pessoa 

falecida. Pois bem. Analisando a narrativa fática exposta pelos 

demandantes, entendo que a matéria jurídica discutida versa sobre o 

Direito das Sucessões. Assim, considerando que a Resolução 

005/2014/TP atribuiu à 1ª Vara Cível a competência para "Processar e 

julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude, 

associados a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua 

competência", este Juízo é incompetente para apreciar o caso em testilha, 

sendo competente o juízo da Vara de Famílias e Sucessões desta 

Comarca. Ao cabo de tais considerações, com fulcro no artigo 64§1º, do 

Código de Processo Civil, RECONHEÇO e DECLARO de ofício a 

incompetência absoluta deste Juízo para o processo e julgamento do feito. 

Decorrido o prazo recursal e, consoante preconiza o artigo 64,§ 1º, do 

Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos à Vara de 

Família e Sucessões desta comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

18 de Abril de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006687-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARRYAN GRACIANO CUNHA DE PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006687-14.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NARRYAN GRACIANO CUNHA DE 

PAIVA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de 

NARRYAN GRACIANO CUNHA DE PAIVA. No id. 30471945 a inicial foi 

INDEFERIDA. Ato contínuo o autor apresentou embargos de declaração no 

id. 31393029 afirmando que a sentença baseou-se em premissa 

equivocada, pois os pressupostos para a ação teriam sido observados. 

Em relação aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I do 

Código de Processo Civil acolho as razões invocadas pelo autor nos 

aclaratórios, adotando-os como razão de decidir. Isto posto, passo a 

analisar o pedido liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

o Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, 

com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente 

a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o 

qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário 

pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de Abril de 

2.020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001705-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUELENE M DA SILVA - ME (REQUERIDO)

SUELENE MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001705-20.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

REQUERIDO: SUELENE M DA SILVA - ME, SUELENE MACHADO DA SILVA 

Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já 

fica analisado o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito 

bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, 
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posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, consistente 

na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da 

pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca inexiste 

depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da 

medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor 

fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa do § 1 e 2° do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo 

para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 22 

de abril de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000505-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLAN BRUNEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000505-75.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DARLAN BRUNEL DE CARVALHO 

Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência para que sobre ele 

recaiam os jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Custas já recolhidas. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 19 de Abril de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR MIRANDA E FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000350-72.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: ALMIR MIRANDA E 

FARIA Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência para que sobre ele 

recaiam os jurídicos e legais efeitos. Assim sendo JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. P. R. I. Custas já recolhidas. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 15 de Abril de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001324-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEZIO FERNANDES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) Processo: 

1001324-17.2017.8.11.0006. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: ANEZIO FERNANDES JUNIOR Vistos etc... 

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de ANEZIO FERNANDES 

JUNIOR. Em síntese argumentou que a capitalização diária dos juros 

esteve prevista no contrato e sua aplicação é reconhecidamente válida 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Após tecer suas 

razões de fato e de direito requereu o quanto segue: "Deste modo, posto 

desacordo a jurisprudência dos tribunais superiores explanada acima, a 

reforma do decisum é medida de direito, para manter a incidência da 

capitalização diária conforme pactuado no contrato." Intimada a parte 

contrária para exercer o contraditório esta deixou transcorrer o prazo sem 

manifestar. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a 

possibilidade de cabimento dos Embargos de Declaração. In verbis: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Comentando o dispositivo legal, 

esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que: "Os 

incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios 

passíveis de correção por meio dos embargos de declaração: 

obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 

1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). A 

dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que 

deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas 

um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. 

Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, 

é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses 

vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão." 

(NOVO CPC COMENTADO. Editora JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). No 

caso, não assiste razão o embargante em seu recurso, eis que não 

vislumbro na sentença questionada qualquer dos vícios sanáveis por meio 

dos embargos de declaração. Em suma verifica-se que a pretensão do 

autor com os embargos de declaração foi em verdade tentar que a matéria 

seja reapreciada por este Juízo estando então os embargos de 

declaração expressando puro inconformismo contra o que foi julgado 

neste primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –DECISÃO COLEGIADA 

CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Não havendo erro, 

omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2 – 

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda 

Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (TJMT - 

0001087-61.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). 

Sendo assim não havendo nos embargos de declaração em apreço a 

indicação de qualquer vício sanável por meio deste instrumento (omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material) mas havendo mero 

inconformismo em relação a sentença proferida neste feito deve então o 

autor lançar mão do instrumento adequado para a reapreciação da matéria 

pelo segundo grau de jurisdição. É como decido! Ante o exposto REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. Intimem-se. 

Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Cáceres/MT., 16 de Abril de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002259-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEDSON DE OLIVEIRA ALCANTARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do 

Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte 

contrária para, querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 16 de 

abril de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Certifico que 

a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do Art. 152, VI, 

do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte contrária para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 16 de abril de 2020 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000842-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 152, VI, do NCPC, impulsionam-se os autos para 

intimação das partes para se manifestar a respeito dos documentos 

acostados pelo Ministério Público. Prazo: 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 16 

de abril de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000077-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA DE SOUZA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários. Custas pelo Executado; d) Determino 

o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000597-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NERIS DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003080-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004863-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTE SECCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, ajuizada por ORESTES SECCO contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, no qual sustenta que foi indevidamente preso em flagrante pela 

suposta prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal, sofrendo 

procedimento relativo ao crime imputado, razão pela qual se volve perante 

este Juízo (id: 22430858). O autor informa que na data de 09 de agosto de 

2016 foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, e conduzido ao CISC 

dessa cidade de Cáceres – MT, ficando detido sob a suspeita de prática 

de crime definido no art. 180, caput do Código Penal, por estar conduzindo 

veículo possivelmente adulterado (chassi e motor) - veículo Fiat Strada 

Adventure, cor vermelha, placa NKM1109, Chassi  n º 

9BD27804D97156419. Relata que o processo tramitou perante a 1ª Vara 

Criminal desta Comarca, tendo respondido pelo delito citado, uma vez que 

o policial que realizou sua prisão não conseguiu distinguir os números 

presentes nas marcações de seu veículo. Alega que seu veículo ficou 

recolhido até a conclusão do laudo pericial, o qual atestou que não havia 

qualquer anormalidade ou adulteração nas suas marcações e que nesse 

período teria ficado impossibilitado de utilizar o veículo. Sustenta o 

requerente que permaneceu encarcerado na Cadeia Pública de Cáceres – 

MT, até a data de 18 de agosto de 2016, mesmo negando a todo o 

momento a prática do crime a ele imputado. Esclarece o autor que no 

processo criminal que apurou a suposta prática delitiva, restou 

comprovada sua inocência, sendo absolvido, uma vez que restou 

comprovado que os sequenciais identificadores de chassi e motor do 

veículo periciado não apresentavam vestígios visíveis de adulterações, 

tratando-se de gravações originais de fábrica. Contudo em relação à 

devolução dos valores relativos a fiança arbitrada, afirma que se fez 

necessário peticionar nos autos em 25.07.2017 e somente em 10.12.2018 

teve o valor liberado e devolvido, o que lhe causou mais uma vez prejuízo, 

vez que emprestar o dinheiro para sua fiança. Por fim, alega que além do 

dano extra-patrimonial referente aos direitos da personalidade, como a 

liberdade, moral, honra, boa fama e respeitabilidade, que foram lesados 

durante o período de prisão indevida, ainda sofreu danos materiais, na 

medida em que ficou afastado de suas atividades laborais, bem como pela 

morosidade em reaver os valores pagos à título de fiança. Diante dos 

fatos, o autor volve-se perante este Juízo. Com a inicial, veio 

documentação. Despacho inicial ao id: 22806082. Contestação do Estado 

de Mato Grosso ao id: 24761376. Documentos de resposta. Tentativa 

infrutífera de conciliação (id: 24764529). Impugnação ao id: 29442919. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. O 

feito encontra-se apto para sentença. Inicialmente, há de se reconhecer a 

desnecessidade de produção de prova oral no presente feito, pois a 

comprovação do alegado pela parte autora depende exclusivamente de 

prova documental, não sendo pertinente o depoimento pessoal do 

requerente e a oitivas de testemunhas que em nada influiria na questão 

meritória. Sobre o tema, já pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – 

INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– NULIDADE DA SENTENÇA –– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar 

em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte - 

testemunhal - não se mostra imprescindível à solução da questão, 

principalmente se os fatos com os quais se pretendia provar dependiam 

de prova exclusivamente documental, que, necessariamente, deve 

acompanhar a petição inicial. (Ap 50921/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017). Em seguida, 

reporto-me ao mérito da causa. É caso de improcedência dos pedidos. 

Versam os autos sobre pedido de indenização por danos materiais e 

morais ajuizado por ORESTE SECCO contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, no qual sustenta que foi indevidamente preso em flagrante pela 

suposta prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal, sofrendo 

procedimento relativo ao crime imputado. Preambularmente, frise-se que a 

Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, CAUSAREM a terceiros, nos termos 

do § 6.º do art. 37 da CR/88, o que dispensaria a parte prejudicada de 

provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando 

provar a relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e 

o dano sofrido. Constitui-se desse dispositivo o fundamento para o 

princípio da responsabilidade objetiva do Estado para os atos comissivos e 

que, em princípio, abrange qualquer função pública. O significado que 

exsurge é a aplicação das normas jurídicas ao proceder do Estado em 

relação aos requeridos, o qual se causar dano injusto deve indenizar. 

Conforme a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, em Curso de 

Direito Administrativo, 19 ª edição, Malheiros Editores: "Há 

responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples 

relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há 

responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a 

conduta geradora de dano revele deliberação na prática do 

comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de 

empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de 

tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por 

isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o 

Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua 

insuficientemente para deter o evento lesivo." (p. 935). O dever de 

indenizar neste caso, portanto, depende da comprovação da ação 

danosa, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre a ação e o 

resultado. Nesse sentido, colha-se o julgado: APELAÇÃO CÍVEL - 

RECURSO ADESIVO - CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO 

DEVER LEGAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - 

ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 - APELO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Sabe-se que a responsabilidade do 

Estado é, em regra, de natureza objetiva, de forma que dispensa a 

comprovação de culpa ou dolo, a teor do artigo 37, §6º da Constituição 

Federal. Todavia, mister se faz que o interessado demonstre o dano 

experimentado, a conduta comissiva ou omissiva e o nexo de causalidade, 

para que o pleito indenizatório seja atendido. 2. A condução à Delegacia 

de Polícia para averiguação foi motivada por briga familiar com relatos de 

ameaças, não havendo indícios de abuso de autoridade na conduta dos 

policias e sim, estrito cumprimento do dever legal, indispensáveis à 

eficácia da operação, notadamente pela confusão que se formou, fato 

este que não caracteriza lesão à honra ou imagem a ensejar indenização 

por danos morais. 3. No caso de indenização por danos morais pela 

prática de abuso de autoridade, a não demonstração da conduta 

exacerbada por parte dos agentes públicos leva à improcedência do 

pedido inicial. 4. Apelo do ente estadual provido. Recurso Adesivo 

prejudicado. (Ap 141727/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015). Pois bem. Na 

espécie, infere-se que o requerente foi preso em flagrante delito quando 

trafegava com o veículo Fiat Strada Adventure, cor vermelha, placa 

NKM1109, Chassi nº 9BD27804D97156419. Após regular abordagem 

policial, constatou-se indícios factíveis de adulteração de numeração de 

chassi e motor, já que apresentavam numeração diferentes, não sendo 

possível confrontar tais elementos de identificação com os constantes no 

documento (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV), 

apresentado pelo autor no momento da abordagem. Nos termos dos auto 

de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais que realizaram a 

abordagem, a parte autora admitiu ter adquirido o veículo de pessoa 

desconhecida sem realizar pesquisas prévias acerca da procedência do 

veículo no ato da compra, cuja suposta transação teria sido realizada na 

Bolívia, uma vez que a parte autora afirmou residir no país vizinho, bem 

como o suposto vendedor. Diante da declaração do autor e dos indícios de 

adulteração dos sinais identificadores do veículo, tem-se que a condução 

do autor para a Delegacia e sua prisão em flagrante, não foram eivados de 

ilegalidades, restando presentes os elementos autorizativos para a 

conduta dos policiais. Nesse sentido é o julgado: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - 

ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA - INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL - 

POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NÃO 

CONFIGURADA. - Age no estrito cumprimento do dever legal a autoridade 

policial que realiza a prisão em flagrante, quando presentes os elementos 

autorizadores dessa modalidade de prisão cautelar - Inexiste ilegalidade 

na prisão em flagrante, sobretudo quando, tendo sido arbitrada a fiança, a 

demora no pagamento constitui o motivo da permanência do indivíduo em 

custódia - A possibilidade indenizatória, nos termos do art. 37, § 6º da CR, 

somente surge quando for constatado erro manifesto do agente público 

decorrente de culpa grave ou dolo, o que não é o caso da detenção 
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efetivada quando presentes indícios da prática delituosa, mesmo que, no 

decorrer da instrução penal, tenha havido a absolvição. (TJ-MG - AC: 

10000191610732001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 

20/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM 

POLICIAL. VERIFICAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE NA CONDUTA DOS AGENTES ESTATAIS. EXCESSO POLICIAL 

NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível, Nº 71009043589, Segunda Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado 

em: 19-02-2020). (TJ-RS - "Recurso Cível": 71009043589 RS, Relator: 

José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/02/2020). 

Tanto que somente através do laudo pericial solicitado pela autoridade 

policial (id: 22431756), é que restou comprovado que os sequenciais 

identificadores de chassi e motor do veículo periciado não apresentavam 

vestígios visíveis de adulterações na data dos exames, tratando-se de 

gravações originais de fábrica. Dessa maneira, no processo criminal de 

código nº 205078, que tramitou na 1ª Vara Criminal desta Comarca, o 

requerente sagrou-se absolvido, conforme cópia da decisão de id: 

22431763. Como já mencionado, é certo que para a caracterização do 

dano indenizável, seja ele moral ou material, mostra-se indispensável que 

decorra de ato ilícito bem como que haja nexo causal entre a ação e o 

dano. No caso, infere-se que não há demonstração de ilicitude com a 

circunstância de ter havido instauração de processo criminal contra o 

autor posteriormente absolvido, embora tragam-lhe graves transtornos, 

não sendo suficiente, por si só, a gerar o dano moral indenizável, pois se 

considera que tais atos se alinham ao exercício regular de direito exercido 

pela autoridade policial. Sendo assim, a improcedência da ação penal e a 

absolvição do requerente, por si só, não se confunde com o 

reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, que somente é devida 

havendo abuso da autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o 

ato de constrição e de restrição da liberdade. No caso, as decisões do 

órgão judiciário demonstram, à saciedade, que o sistema legal e Poder 

Judiciário funcionaram. Da doutrina de Julio Fabbrini Mirabete (Processo 

Penal, 13. ed. - São Paulo : Atlas, 2002, p. 26) impende destacar, verbis: 

"Praticado um fato que, aparentemente ao menos, constitui um ilícito penal, 

surge o conflito de interesses entre o direito de punir do Estado e o direito 

de liberdade da pessoa acusada de praticá-lo. (...). Assim, no Estado 

moderno a solução do conflito de interesses, especialmente no campo 

penal, se exerce através da função jurisdicional do Estado no que se 

denomina processo e, em se tratando de uma lide penal, processo penal. É 

a forma que o Estado impõe para compor os litígios, inclusive de caráter 

penal, através dos órgãos próprios da administração da Justiça. Como na 

infração penal há sempre uma lesão ao Estado, este, como 

Estado-Administração, toma a iniciativa de garantir a observância da lei 

recorrendo ao Estado-Juiz para, no processo penal, fazer valer sua 

pretensão punitiva". Em suma, os fatos levados à autoridade policial 

mereciam apuração, porquanto, no mínimo, controvertidos e obscuros, 

ainda que não se tenha chegado a nenhum resultado concreto. Portanto, a 

prisão do requerente, que se deu em razão de suspeita do crime de 

receptação, uma vez que havia a possibilidade de adulteração dos 

números do motor e do chassi do veículo, o que só foi descartado após 

laudo pericial, a indenização não é devida, uma vez que não houve 

autuação abusiva por parte do Estado de Mato Grosso, mas sim o 

cumprimento do dever legal de seus agentes públicos. É o que orienta a 

jurisprudência: EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRISÃO EM FLAGRANTE - ATUAÇÃO ABUSIVA DO ESTADO - 

INOCORRÊNCIA - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - IRRELEVÂNCIA - ESTRITO 

CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - DANO MORAL - NÃO 

CARACTERIZADO - REPARAÇÃO INDEVIDA - DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. - Não comprovada qualquer ilegalidade, excesso ou abuso de 

autoridade, mas estrito cumprimento do dever legal, improcede o pleito 

indenizatório. (TJ-MG - AC: 10707150280964001 MG, Relator: Carlos 

Levenhagen, Data de Julgamento: 14/05/0019, Data de Publicação: 

21/05/2019). Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, forte no art. 487, I CPC; 

b) Incabível o reexame necessário de sentença, art. 496, I CPC; c) Sem 

custas na forma do art. 98 CPC. d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005749-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (LITISCONSORTES)

Silvana Maria de Souza - Secretária Mun. de Saúde de Cáceres 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Dos autos, o Município de Cáceres informa (ID n. 29772786) 

que a empresa WM Serviços Ambientais LTDA já está contratada para 

prestação de serviço de coleta de lixo hospitalar e que a interrupção do 

serviço público acarretaria seríssimos prejuízos às unidades de saúde 

municipais. O contrato foi firmado em 23/09/2019. Data anterior à 

concessão da liminar nos autos, que ocorreu em 14/11/2019. É o caso de 

revogação da liminar concedida nos autos. Diante do escorço probatório 

dos autos, nota-se que a administração pública, no momento da licitação, 

não tinha outra postura a adotar, senão a desclassificação da empresa, 

em que pese o entendimento anterior deste Juízo. Isso porque, 

posteriormente o Município de Cáceres trouxe aos autos documentação e 

informações pertinentes à modificação das razões sustentadas na 

decisão retro. Dos autos, a exclusão da empresa impetrante do certame 

licitatório se deu pela seguinte sequência: a) Após verificação dos lances 

ocorridos em 05.07.2019, o da Impetrante foi o menor, no entanto, houve 

recusa da proposta em razão do teor da decisão sob nº. 225/2019 –TP do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que decretou a 

inidoneidade da Impetrada; b) Após recurso administrativo da empresa, o 

Município de Cáceres mudou seu posicionamento, tendo em vista que 

haviam sido opostos Embargos Declaratórios com efeito suspensivo 

perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, vindo a 

Impetrante a não mais estar listada no Cadastro de Empresas Inidôneas e 

de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública; c) Em 

31.07.2019, a Administração Pública Municipal deu continuidade ao 

certame licitatório e convocou a Impetrante para que inserisse na 

plataforma os documentos de habilitação; d) Em 29.08.2019, a Secretaria 

Municipal de Saúde verificou que a Impetrante novamente constava no 

Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar 

com a Administração Pública, pelo que solicitou parecer jurídico sobre 

como proceder, se realizaria a contratação da Impetrante ou da segunda 

classificada; e) Em seguida foi exarado o Parecer Jurídico nº. 

577/2019-PGM, que subsidiou a decisão administrativa da Secretária 

Municipal de Saúde de realizar a contratação da segunda colocada, nas 

mesmas condições propostas pela empresa vencedora do certame e 

declarada inidônea. Colha-se de parcial trecho do Parecer Jurídico nº. 

577/2019-PGM: “No caso em questão, ao tomar ciência da declaração de 

inidoneidade da empresa vencedora da licitação homologada, a 

Administração deve efetuar a convocação da próxima licitante 

selecionada, na ordem de classificação obtida no procedimento licitatório, 

tendo em vista que a primeira classificada não poderia mais firmar contrato 

com o município.” Observa-se que no momento da segunda exclusão da 

impetrante do certame a empresa novamente constava no Cadastro de 

Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a 

Administração Pública, sendo a conduta administrativa a única cabível na 

ocasião, em observância aos princípios da moralidade e de probidade 

administrativa. Nesse sentido, não resta verificado o ato coator apontado 

à inicial, ao menos em sede de cognição sumária. De modo contrário, 

evidencia-se o perigo da demora reverso no que tange ao deferimento da 

liminar, conforme demonstrado nos autos, vez que a interrupção do 

serviço público de coleta de lixo hospitalar geraria imenso prejuízo às 

unidades hospitalares municipais. Ademais, mencione-se que apesar do 

Impetrante ter trazido liminar deferida pelo r. Juízo da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos 

1029856-22.2019.8.11.0041 a título de precedente, na verdade a liminar 

deferida em sede 1º grau foi suspensa por decisão do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento nº. 

1011786-80.2019.8.11.0000. Desse modo, em observância às 

informações prestadas nos autos, atendendo aos princípios 

constitucionais administrativos, não soa prudente a determinação da 
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suspensão do processo licitatório Pregão Eletrônico n. 32/2019 e a 

decisão prolatada em 09/07/2019 até o trânsito em julgado do Acórdão n. 

225/2018, vinculado ao processo n. 21.172-9/2018. Isso posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido: a) Revogar a decisão liminar de ID n. 

26166315; b) Certifique-se quanto ao cumprimento integral do item “b” da 

decisão de ID n. 26166315; c) Após conclusos. d) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000935-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG (IMPETRANTE)

THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES (IMPETRANTE)

SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

RENATA LAUDELINA DE PAULA (IMPETRANTE)

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO (IMPETRANTE)

ANDERSON CARDOSO DE MELLO (IMPETRANTE)

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (IMPETRANTE)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (IMPETRANTE)

GILBERTO JOSE DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL OAB - MT12394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (IMPETRADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001051-33.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PINTO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

LARISSA PINTO DE OLIVEIRA contra ato praticado pelo REITOR DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO no qual assevera, em 

síntese, ilegalidade no ato que cancelou sua matrícula no curso de 

Medicina pelo sistema de cota de escola pública. Segundo notícia a 

impetrante, a UNEMAT cancelou matrícula realizada sob o argumento de 

que o Colégio Militar onde cursou o ensino médio não se enquadra na 

modalidade de ensino público e gratuito. A impetrante alega que não há 

pagamento de mensalidade, mas sim contribuições destinadas a custear 

serviços específicos do colégio, previstas no regimento interno da referida 

instituição. Diante da situação exposta, volve-se perante este Juízo 

requerendo seja concedida liminarmente o direito de matricular-se no 

curso ofertado pela UNEMAT e, no mérito, a concessão da segurança 

confirmando-se a liminar. Junto à inicial aportaram documentos. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Versam 

os autos sobre pedido de liminar impetrado por LARISSA PINTO DE 

OLIVEIRA contra ato do Reitor da UNEMAT, aduzindo, em síntese, ser 

ilegal negar-lhe a matrícula para o curso o qual foi aprovada em razão de 

não considerar a escola militar que estudou de natureza pública e gratuita. 

Pois bem. É caso de deferimento da liminar. Atem-se o processo em voga 

a saber a natureza jurídica do Colégio Militar em que a impetrante estudou 

para o fim de estabelecer se tem direito ou não ao ingresso na UNEMAT 

pela cota de escola pública. Infere-se que a aluna, oriundo do Colégio 

Militar de Brasília (vinculado ao Ministério da Defesa e ao Exército 

Brasileiro), concorreu às vagas do curso de Medicina pelo sistema de 

cotas. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, define que escola pública é aquela instituição mantida 

e administrada pelo Poder Público, situação na qual está inserido o Colégio 

Militar de Brasília. Os Colégios Militares de todo o Brasil têm origem no 

Colégio Militar do Rio de Janeiro, criado através do Decreto 10.202 de 06 

de maio de 1889, sob a denominação de Imperial Colégio Militar. Já o 

Decreto Presidencial nº 81.248, de 23 de janeiro de 1.978, criou o Colégio 

Militar de Brasília, estabelecendo Ministro do Exército expedirá os atos 

complementares para a execução deste decreto, que por sua vez, na 

atualidade, observa-se o Regimento Interno dos Colégios Militares, 

vinculados ao Exército Brasileiro, que estabelece o seguinte: “Art. 1º Os 

Colégios Militares (CM) são Estabelecimentos de Ensino (EE) que ministram 

o ensino regular no nível básico nas modalidades fundamental (do 6º ao 9º 

ano) e médio e estão subordinados diretamente à Diretoria de Ensino 

Preparatório e Assistencial (DEPA), órgão integrante do Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx), de acordo com os incisos II, III e 

IV do Art 3º da Portaria do Comandante do Exército nº 615, de 06 de 

setembro de 2006 (R-152). Parágrafo único. São os seguintes os CM: I - 

Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ, criado em 1889); II - Colégio Militar 

de Porto Alegre (CMPA, criado em 1912 / 1961); III - Colégio Militar de 

Fortaleza (CMF, criado em 1919 / 1961); IV - Colégio Militar de Belo 

Horizonte (CMBH, criado em 1955 / 1993); V - Colégio Militar de Salvador 

(CMS, criado em 1957 / 1993); VI - Colégio Militar de Curitiba (CMC, criado 

em 1958 / 1993); VII - Colégio Militar do Recife (CMR, criado em 1959 / 

1993); VIII - Colégio Militar de Manaus (CMM, criado em 1971); IX - Colégio 

Militar de Brasília (CMB, criado em 1978); X - Colégio Militar de Campo 

Grande (CMCG, criado em 1993); XI - Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF, 

criado em 1993); e XII - Colégio Militar de Santa Maria (CMSM, criado em 

1994). Art. 2º Os CM doravante identificados como participantes de um 

subsistema de ensino do Sistema de Ensino do Exército, denominado 

Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), funcionam pautando-se nos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade, camaradagem, englobados pelos valores, costumes e 

tradições do Exército Brasileiro.” Nesse contexto, os Colégios Militares, 

vinculados ao Ministério da Defesa e ao Exército Brasileiro são mantidos 

pela União, portanto integram o sistema de ensino federal. Assim, a 

jurisprudência tem orientado que, em casos como os tais, há de se 

reconhecer a natureza pública de referidas instituições e permitir o 

ingresso de seus alunos em cotas de escolas públicas. Colha-se dos 

julgados: APELAÇÃO CÍVEL. COTAS PARA ALUNOS ORIUNDOS DE 

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E FEDERAIS. EDUCAÇÃO. 

DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO E DA FAMÍLIA. APELO 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - In casu, a candidata autora comprovou 

a conclusão do ensino médio em escola da rede pública federal (qual seja, 

Colégio Militar do Recife/PE), circunstância que, na linha do magistério 

jurisprudencial destacado, não lhe prejudica o direito de concorrer, na 

condição de cot ista, às vagas oferecidas pela UPE 

(Vestibular/2013-2015). 2 - Como sabido, nos termos do art. 205, da 

Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família, de modo que não é permitida e nem razoável a 

imposição de barreiras que dificultem o acesso de quaisquer cidadãos a 

um ensino integro e de qualidade, ainda mais se esses cidadãos são 

oriundos de classes sociais menos abonadas, que passaram por maiores 

dificuldades no cumprimento das grades curriculares dos ensinos 

fundamental e médio, especialmente porque foram originários de escolas 

públicas, sejam elas estaduais, municipais e, também, federais. 3 - Apelo 

Provido. 4 - Decisão Unânime.(TJ-PE - APL: 4625516 PE, Relator: José Ivo 

de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 25/05/2017, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 18/07/2017). REMESSA OFICIAL. 

ADMINISTRATIVO. ENSINO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO 

NO VESTIBULAR. CONCLUSÃO. ALUNA ORIUNDA DE COLÉGIO MILITAR. 

SISTEMA DE COTAS. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. I. A jurisprudência 

desta Corte Regional já se manifestou favorável ao direito de matrícula, 

pelo sistema de cotas, dos alunos egressos de escolas militares, dada a 

natureza pública de tais instituições. II. "Aluno oriundo do Colégio Militar 

Hugo de Carvalho Ramos, criado pela Lei Estadual 8.125/1976 c/c Lei n. 

14.044/2001, mediante convênio firmado entre a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública com a Secretaria do estado da Educação, do Estado de 

Goiás, cabendo a esta última prover todo o corpo docente e 100% do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 94 de 519



corpo administrativo, tem direito a prestar vestibular pelo sistema de cotas" 

(AMS-29919-25.2012.4.01.3500, Desembargador Federal Jirair Aram 

Meguerian, DJ de 4.11.2013). III. Remessa oficial conhecida e não provida. 

(TRF-1 - REOMS: 00022924020124013502 0002292-40.2012.4.01.3502, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de 

Julgamento: 04/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/09/2017 

e-DJF1). – grifou-se. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO. DIREITO À 

EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO EM PROMOVER A EDUCAÇÃO. 

COBRANÇA DE MENSALIDADE POR COLÉGIO MILITAR. POSSIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.786/99 E DA PORTARIA 42 DE 6/2/2008. 

DECISÃO DO STF QUE DECLAROU VÁLIDA A COBRANÇA DE 

MENSALIDADE NOS COLÉGIOS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. O cerne da demanda cinge-se na 

análise sobre a legalidade da cobrança de mensalidade aos alunos, pelo 

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, instituição pública, direcionada ao 

ensino militar, a fim de que o direito à educação fosse resguardado. II. 

Sobre o direito à educação, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, asseguram que a educação é 

um direito de todos, sendo dever do Estado e da família proporcioná-la 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. III. No que tange 

ao dever do Estado em promover a educação para todos, tem-se que este 

dever se materializa com o oferecimento de ensino através da escolas 

públicas, sendo oportunizado de forma gratuita. É o que garante a Carta 

Magna de 1988 e a Lei nº 9.394/96. IV. No entanto, apesar da instituição 

de ensino em tela ser uma escola pública, esta possui um diferencial das 

demais, pois seu ensino direciona-se ao estudo militar, sendo 

resguardado, pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educacao 

Nacional, o direito de ser regida por uma Lei específica. V. Diante da 

Portaria 42, de 6/2/2008, e da Lei nº 9.786/99 a cobrança de mensalidade 

pelas escolas militares é plenamente possível. Outrossim, o Supremo 

Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI 5082 e declarou válida a cobrança de 

mensalidade nos colégios militares do país, alegando que esses colégios, 

apesar de públicos, estão fora do sistema tradicional de ensino e não 

recebem o mesmo repasse da União, portanto, podem cobrar valores para 

custeio dos estabelecimentos. VI. Recurso de apelação conhecido e 

provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso 

de apelação, para lhe DAR provimento, nos termos do voto do Relator. 

Fortaleza, 29 de abril de 2019 Presidente do Órgão Julgador 

DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - 

APL: 00280869520078060000 CE 0028086-95.2007.8.06.0000, Relator: 

INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 29/04/2019, 3ª 

Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2019). Havendo, 

portanto, o preenchimento dos requisitos legais, o deferimento da liminar é 

medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do 6° da Lei 

12.016/2009, art. 319, do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal; (b) Processo gratuito, por 

força da Constituição Estadual; (c) DEFERIR a liminar para determinar que 

a autoridade coatora no prazo de 72 (setenta e duas) horas proceda à 

MATRÍCULA da parte impetrante LARISSA PINTO DE OLIVEIRA, forte no 

art. 7.º, III da n.º 12.016/2009; (d) Eventual descumprimento do item “c” 

poderá acarretar sanções penal e civil; (e) Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora para que preste as informações que entender 

necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da 

Lei n.º 12.016/2009; (f) Ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada (UNEMAT), enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (h) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005120-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO VELOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por JOSÉ RODRIGO VELOSO contra ato da REITORA 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no qual impugna o 

cancelamento de sua matricula junto a Faculdade de Letras. Narra a parte 

impetrante, em síntese, que desde 2014 cursa a Faculdade de Letras, 

estando no último ano. Igualmente sustenta que cursa a Faculdade de 

Ciências Contábeis, também no último ano, na UNEMAT. Entretanto, foi 

surpreendido com a notícia de cancelamento de sua matrícula junto à 

instituição de ensino, ao fundamento de que não poderia estar matriculado 

em dois cursos, o que entende ilegal e injusto. Diante da situação exposta, 

volve-se perante este Juízo requerendo seja concedida liminarmente o 

direito de manter-se matriculado e cursando a Faculdade de Letras 

juntamente com a de Ciências Contábeis, ambos ofertados pela UNEMAT 

e, no mérito, a concessão da segurança confirmando-se a liminar. Junto à 

inicial aportaram documentos. Liminar postergada para após as 

informações. Decisão declinando o feito em favor deste Juízo. Liminar 

deferida parcialmente. Informações no sentido de cumprimento da liminar. 

Parecer ministerial pela denegação da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Versam os 

autos sobre pedido de concessão de segurança impetrado JOSÉ 

RODRIGO VELOSO contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, ser ilegal cancelar a 

matrícula na Faculdade de Letras em razão de estar cursando 

simultaneamente outro curso junto à instituição de ensino. É caso de 

concessão parcial da ordem. Sobre o tema, registre-se que o art. 207 da 

Constituição da República confere às Universidades autonomia didático – 

cientifica e administrativa na gestão administrativa, sendo-lhes autorizado 

definir critérios para normatização acadêmica. Nestes termos, foi editada a 

Resolução n.º 54/2011 que trata do assunto em questão, assim dispondo: 

“Art. 60. O discente da UNEMAT fica impedido de matricular-se 

simultaneamente em outra Instituição Pública de Ensino Superior, seja ela 

municipal, estadual ou federal, conforme Lei 12.089 de 11 de novembro de 

2009 – Ministério da Educação - MEC. §1º. Por ocasião da matrícula inicial, 

o discente deve assinar a declaração de que não se encontra matriculado 

em outra Instituição Pública de Ensino Superior. §2º. Caso venha a 

matricular-se em outra Instituição Pública de Ensino Superior, no decorrer 

do curso, o discente deve solicitar imediatamente o cancelamento de sua 

matrícula na UNEMAT, sob pena de desligamento automático do Curso.” De 

igual modo, a Lei 12.089 de 11 de novembro de 2009 estabelece referida 

proibição, ao consignar: “Art. 1o Esta Lei visa a proibir que uma mesma 

pessoa ocupe, na condição de estudante, 2 (duas) vagas, 

simultaneamente, no curso de graduação, em instituições públicas de 

ensino superior em todo o território nacional. Art. 2o É proibido uma mesma 

pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, no curso de 

graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes em 

uma ou mais de uma instituição pública de ensino superior em todo o 

território nacional.” Na espécie, é incontroverso que o impetrante cursava 

duas faculdades junto à instituição de ensino requerida (Letras e Ciências 

Contábeis), apesar de ser notoriamente ilegal, de forma que não assiste 

mínima razão a pretensão de continuar a formação em ambos os cursos. 

Aliás, em que pese a ilegalidade noticiada, o impetrante optou por cursar 

referidas faculdades por sua conta e risco, não podendo imputar qualquer 

prejuízo à terceiro, mormente à faculdade pública. Em suma, a pretensão 

de alterar as condições da Universidade, utilizado no processo de 

ocupação de vagas dos cursos de graduação, somente para se 

beneficiar não encontra respaldo normativo algum, além de infringir o 

preceito da isonomia, ao desprestigiar os alunos que seguem referida 

norma. Entretanto, o artigo 3.º da Lei n.º 12.089 de 11 de novembro de 

2009 faz uma única ressalva à situação em voga, qual seja: “Art. 3o A 

instituição pública de ensino superior que constatar que um dos seus 

alunos ocupa uma outra vaga na mesma ou em outra instituição deverá 

comunicar-lhe que terá de optar por uma das vagas no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado do primeiro dia útil posterior à comunicação. § 1o Se o 

aluno não comparecer no prazo assinalado no caput deste artigo ou não 

optar por uma das vagas, a instituição pública de ensino superior 

providenciará o cancelamento:” Portanto, o que, de fato, cabe ao autor é o 

direito de escolher qual curso pretende dar continuidade, que parece não 

ter sido neste sentido respeitada, de forma que se concede parcialmente a 

segurança. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) 

Conceder parcialmente a segurança para assegurar ao impetrante o 
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direito de escolher, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qual Faculdade 

pretende dar continuidade, nos termos da liminar já deferida, com fulcro no 

art. 487, I CPC; (b) Sem custas e sem honorários na forma da lei; (c) 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005120-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO VELOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por JOSÉ RODRIGO VELOSO contra ato da REITORA 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no qual impugna o 

cancelamento de sua matricula junto a Faculdade de Letras. Narra a parte 

impetrante, em síntese, que desde 2014 cursa a Faculdade de Letras, 

estando no último ano. Igualmente sustenta que cursa a Faculdade de 

Ciências Contábeis, também no último ano, na UNEMAT. Entretanto, foi 

surpreendido com a notícia de cancelamento de sua matrícula junto à 

instituição de ensino, ao fundamento de que não poderia estar matriculado 

em dois cursos, o que entende ilegal e injusto. Diante da situação exposta, 

volve-se perante este Juízo requerendo seja concedida liminarmente o 

direito de manter-se matriculado e cursando a Faculdade de Letras 

juntamente com a de Ciências Contábeis, ambos ofertados pela UNEMAT 

e, no mérito, a concessão da segurança confirmando-se a liminar. Junto à 

inicial aportaram documentos. Liminar postergada para após as 

informações. Decisão declinando o feito em favor deste Juízo. Liminar 

deferida parcialmente. Informações no sentido de cumprimento da liminar. 

Parecer ministerial pela denegação da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Versam os 

autos sobre pedido de concessão de segurança impetrado JOSÉ 

RODRIGO VELOSO contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, ser ilegal cancelar a 

matrícula na Faculdade de Letras em razão de estar cursando 

simultaneamente outro curso junto à instituição de ensino. É caso de 

concessão parcial da ordem. Sobre o tema, registre-se que o art. 207 da 

Constituição da República confere às Universidades autonomia didático – 

cientifica e administrativa na gestão administrativa, sendo-lhes autorizado 

definir critérios para normatização acadêmica. Nestes termos, foi editada a 

Resolução n.º 54/2011 que trata do assunto em questão, assim dispondo: 

“Art. 60. O discente da UNEMAT fica impedido de matricular-se 

simultaneamente em outra Instituição Pública de Ensino Superior, seja ela 

municipal, estadual ou federal, conforme Lei 12.089 de 11 de novembro de 

2009 – Ministério da Educação - MEC. §1º. Por ocasião da matrícula inicial, 

o discente deve assinar a declaração de que não se encontra matriculado 

em outra Instituição Pública de Ensino Superior. §2º. Caso venha a 

matricular-se em outra Instituição Pública de Ensino Superior, no decorrer 

do curso, o discente deve solicitar imediatamente o cancelamento de sua 

matrícula na UNEMAT, sob pena de desligamento automático do Curso.” De 

igual modo, a Lei 12.089 de 11 de novembro de 2009 estabelece referida 

proibição, ao consignar: “Art. 1o Esta Lei visa a proibir que uma mesma 

pessoa ocupe, na condição de estudante, 2 (duas) vagas, 

simultaneamente, no curso de graduação, em instituições públicas de 

ensino superior em todo o território nacional. Art. 2o É proibido uma mesma 

pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, no curso de 

graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes em 

uma ou mais de uma instituição pública de ensino superior em todo o 

território nacional.” Na espécie, é incontroverso que o impetrante cursava 

duas faculdades junto à instituição de ensino requerida (Letras e Ciências 

Contábeis), apesar de ser notoriamente ilegal, de forma que não assiste 

mínima razão a pretensão de continuar a formação em ambos os cursos. 

Aliás, em que pese a ilegalidade noticiada, o impetrante optou por cursar 

referidas faculdades por sua conta e risco, não podendo imputar qualquer 

prejuízo à terceiro, mormente à faculdade pública. Em suma, a pretensão 

de alterar as condições da Universidade, utilizado no processo de 

ocupação de vagas dos cursos de graduação, somente para se 

beneficiar não encontra respaldo normativo algum, além de infringir o 

preceito da isonomia, ao desprestigiar os alunos que seguem referida 

norma. Entretanto, o artigo 3.º da Lei n.º 12.089 de 11 de novembro de 

2009 faz uma única ressalva à situação em voga, qual seja: “Art. 3o A 

instituição pública de ensino superior que constatar que um dos seus 

alunos ocupa uma outra vaga na mesma ou em outra instituição deverá 

comunicar-lhe que terá de optar por uma das vagas no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado do primeiro dia útil posterior à comunicação. § 1o Se o 

aluno não comparecer no prazo assinalado no caput deste artigo ou não 

optar por uma das vagas, a instituição pública de ensino superior 

providenciará o cancelamento:” Portanto, o que, de fato, cabe ao autor é o 

direito de escolher qual curso pretende dar continuidade, que parece não 

ter sido neste sentido respeitada, de forma que se concede parcialmente a 

segurança. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) 

Conceder parcialmente a segurança para assegurar ao impetrante o 

direito de escolher, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qual Faculdade 

pretende dar continuidade, nos termos da liminar já deferida, com fulcro no 

art. 487, I CPC; (b) Sem custas e sem honorários na forma da lei; (c) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005253-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELANIA PEREIRA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ELANIA PEREIRA 

BARROSO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA. Sustenta a requerente que é ex-convivente e pensionista 

de militar estadual falecido, contudo, ficou sem receber a pensão pelo 

período de 23.12.2013 (data do falecimento) até 19.06.2015. Informa a 

autora que por meio do processo administrativo nº 14846/2014-SAD, foi 

certificado em 15.06.2015 que o crédito retroativo totalizava R$ 95.170,47 

(noventa e cinco mil, cento e setenta reais e quarenta e sete centavos). 

Esclarece que até a presente data não recebera o valor, uma vez que a 

devedora alega entraves administrativos. À guisa desses fatos, volve-se 

perante este Juízo para requerer os valores pretéritos que alega fazer jus. 

Com a inicial, veio documentação. Decisão inicial (id: 24442690). 

Manifestação dos devedores ao id: 27364597, reconhecendo o pleito da 

autora e esclarecendo que não há negativa ao pagamento, que em 

verdade a autarquia responsável esta inviabilizada em realizar o 

pagamento enquanto aguarda o estabelecimento, pelo Conselho de 

Previdência, de políticas e normas aplicáveis ao regime de previdência 

própria do Estado. Com a manifestação os devedores apresentaram 

documentos de resposta. A parte autora apresentou manifestação 

requerendo a homologação por sentença (id:28368605). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. O caso exige 

prolação de sentença. Tratando-se a matéria em voga exclusivamente de 

fato e de direito e, estando o caderno processual devidamente instruído, 

impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 

355, I, do CPC. É o caso de procedência dos pedidos. Trata-se de Ação 

Monitória proposta por Elania Pereira Barroso em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e Mato Grosso Previdência na qual requer o recebimento de 

valores pretéritos à título de pensão por morte. Dos autos, que a 

requerente é ex-convivente e pensionista de militar estadual falecido, 

contudo, ficou sem receber a pensão pelo período de 23.12.2013 (data do 

falecimento) até 19.06.2015. Nos termos do Processo Administrativo nº 

14846/2014-SAD, foi reconhecido o direito da requerente ao recebimento 

dos valores retroativos referente à pensão por morte, totalizando o 

montante de R$ 95.170,47 (noventa e cinco mil, cento e setenta reais e 

quarenta e sete centavos). Intimado a opor Embargos, os próprios 

requeridos reconheceram o direito da parte autora, assim os valores 

pretéritos referente à pensão por morte no período de 23.12.2013 até 

19.06.2015 são devidos à requerente, cuja atualização inicia-se no dia 

seguinte a data do vencimento. Colha-se. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - SENTENÇA - 

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA - REMESSA NECESSÁRIA - DESCABIMENTO - 

JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA - 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO 

PROVIDO. 1. É líquida a sentença que condene ao pagamento de valor que 

se possa determinar por meio da realização de simples cálculo. 2. Os juros 

moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta 

for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da 
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fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. 

(TJ-MG - AC: 10000190626994001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data 

de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019). Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Julgar procedente os 

pedidos da inicial ajuizado por ELANIA PEREIRA BARROS contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, para 

constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$ 

95.170,47 (noventa e cinco mil reais e cento e setenta reais quarenta e 

sete centavos), devidamente atualizados com juros e correção monetária, 

a partir do dia seguinte à data em que o pagamento deveria ter sido feito, 

devidamente atualizados monetariamente pelo indexador IPCA-E, forte no 

art. 487, I CPC; b) Sem custas; c) Honorários fixados em 10% do valor da 

condenação em favor do credor, nos termos do art. 85 CPC; d) Em razão 

do valor atribuído à causa, incabível a hipótese de reexame necessário de 

sentença; e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005660-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANGELO MAXIMO DE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR(A))

BENEDITO DOS SANTOS E SILVA (AUTOR(A))

DEMETRIO DA GUIA ALMEIDA (AUTOR(A))

BENEDITO PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

RONIER MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ente público, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. A questão, inclusive, está dirimida 

conforme entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Privado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR Tema 01 

que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e 

julgamento de ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salários mínimo, INDEPENDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA 

E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL”. – grifou-se. Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art.2º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000761-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (IMPETRADO)

REITOR DA UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por GEOSOLO 

– ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA contra ato 

reputado coator da senhora REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, PROFESSORA DOUTORA ANA MARIA DI RENZO, 

VINCULADA À UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados à exordial. Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. 

Dos autos, o feito em epígrafe (Cód. 1000761-18.2020.8.11.0006) foi 

indevidamente distribuído. O Mandado de Segurança é originário dos autos 

de cód. 1004504-41.2017.8.11.0006, no bojo do qual foi declinada a 

competência para a Subseção Judiciária Federal. Após, aquele Juízo 

entendeu pela sua incompetência e suscitou conflito de competência ao 

STJ. Após apreciação do conflito de competência, o feito foi encaminhado 

(na sua integralidade) a este Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres para 

processo e julgamento, oportunidade em que fora novamente distribuído 

como processo autônomo. Nesse sentido, não se trata de nova demanda 

a ser distribuída, e sim documentação a ser juntada naquele feito, vez que 

a causa é a mesma, constituindo o instituto da litispendência previsto no 

art. 337, §3º, do CPC. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido: a) a) EXTINGUIR o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC; b) b) 

Após preclusa via recursal, arquive-se o feito com as cautelas de praxe; 

c) c) Às providências. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005128-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES OAB - MG128526 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004640-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MACEDO (REU)

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR (REU)

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (LITISCONSORTES)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra ALVASIR 

FERREIRA DE ALENCAR, DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS e RUBENS 

MACEDO, todos qualificados à exordial. Apurou-se através do Inquérito 

Civil n.º 012/2015 – SIMP: 001449-012/2015, a existência de 

irregularidades em levantamentos realizados em contratos administrativos, 

firmados pela Câmara de Vereadores de Cáceres/MT, no que tange a 

procedimentos de compras de produtos e serviços por parte da Câmara 

Municipal local no período de 2013 a 2014. Ao que consta da exordial, 

haveriam irregularidades nos seguintes empenhos: I. EMPENHO N.º 

000797/2013 – Contratação de Van para transporte de Vereadores. II. 

EMPENHO N.º 849/2013: Serviços de Assessoria e Consultoria para 

CPI(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Saúde. III. EMPENHO N.º 

881/2013: Contratação de Serviço Técnico de Web Designer para 

Formulação e Atualização do Site da Câmara. IV. EMPENHO N.º 015/2014: 

Aquisição de Joelho de Cobre ou assinatura de jornais. V. EMPENHO N.º 

091/2014: Impressos e materiais de Expediente. À guisa destes fatos, 

volve-se o MINISTÉRIO PÚBLICO perante este Juízo para requerer: (a) 

processamento do feito em conformidade com a legislação pertinente; (b) 

procedência dos pedidos para a condenação do demandado nas penas 

do art. 12, inciso III, da Lei Federal nº 8.429/92. Junto à exordial veio a 

documentação pertinente. O demandado Rubens Macedo apresentou sua 

defesa preliminar ao ID n. 22508258, e alegou, em síntese: a) sua 
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ilegitimidade para figurar no polo passivo; b) O demandado Domingos 

Oliveira dos Santos apresentou sua defesa preliminar ao Id n. 23814615, 

alegando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva diante da ausência de 

qualquer participação; b) inexistência de conduta ou de culpa no que 

tange aos fatos apontados à exordial como ímprobos. O requerido Alvasir 

Ferreira de Alencar apresentou sua defesa preliminar o ID n. 24127442, 

alegando, em síntese, justificativas para contratações feitas pela Câmara 

Municipal de Cáceres. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Cinge-se esta fase à averiguação na peça 

exordial da presença dos requisitos normativos previstos no art. 319 e 

320 e não incidência do art. 330, todos do Código de Processo Civil, bem 

como a não ocorrência dos quesitos previstos no art. 17 § 8º da Lei n. 

8.429/92. É caso de recebimento da inicial somente em relação ao 

demandado Alvasir Ferreira de Alencar pelo preenchimento dos requisitos 

legais e ausência de defeitos que obstem a análise do mérito. Isso porque, 

o requerido restringiu-se a questões de fundo que em nada afastam o 

recebimento da presente demanda, ou seja, limitou-se a rebater questões 

como inexistência de dolo ou de ato ímprobo, e não trouxe qualquer 

elemento que indique a ausência dos requisitos normativos do art. 319 e 

não incidência do art. 330, ambos do CPC, bem como a não ocorrência dos 

quesitos previstos no art. 17, §8º da Lei 8.429/92. Conforme se verifica 

inexiste qualquer vício capaz de levar à rejeição preliminar da ação, haja 

vista que da simples leitura da petição inicial não se percebe carência de 

ao menos um dos elementos que levariam à inépcia da vestibular, pois não 

há ausência de pedido ou da causa de pedir e, ainda, da narração dos 

fatos decorre-se logicamente à conclusão, o pedido não é juridicamente 

impossível e não há pedidos incompatíveis entre si. Há perfeita narrativa 

das condutas nocivas atribuídas ao réu Alvasir, vez que era o 

ORDENADOR DE DESPESAS da casa legislativa à época, e a 

documentação que instruiu o pedido configura indícios suficientes para 

tanto, inferindo-se, à saciedade, o pedido, causa pedir, interesse 

processual e possibilidade jurídica do pedido. De outro lado, as partes são 

legítimas para figurar nos respectivos polos da ação. Em suma, a aferição 

pormenorizada das condutas atribuídas ao réu ALVASIR, sem ao menos 

oferecer às partes o contraditório e a ampla defesa, é incompatível com a 

fase processual em tela. A via eleita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO é a 

adequada e, em cognição sumária, não é possível afirmar a inexistência 

dos atos imputados aos réus. Portanto, descabe, nesta fase processual, o 

exame das alegações de fundo feitas pelo requerido no sentido de 

inexistência de ato ímprobo e ausência de dolo, pois o recebimento da 

peça vestibular nada mais é do que MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, 

não podendo adentrar em questões meritórias. Para tanto, terão as partes 

a instrução processual, momento adequado para comprovar suas 

afirmações. Ora, para que nessa fase inicial ocorresse a rejeição da peça 

vestibular deveria o demandado ter comprovado, estreme de dúvida, a 

inexistência de ato de improbidade administrativa ou qualquer outra causa 

prevista no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92, o que não se efetivou nos 

autos, autorizando o recebimento da petição inicial. Sobre o tema, orienta a 

jurisprudência nacional: AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - LEI Nº. 8429/92 - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. 

PRESCREVE A LEI Nº. 8.429/92, EM SEU ART. 17, §8º, QUE A INICIAL 

SOMENTE SERÁ REJEITADA SE HOUVER INEXISTÊNCIA DO ATO DE 

IMPROBIDADE, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU A INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. AUSENTES QUALQUER DESSAS CAUSAS, IMPÕE-SE O SEU 

RECEBIMENTO E O REGULAR PROCESSAMENTO PARA QUE SEJA 

APURADA A SUPOSTA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EIS QUE, EM UM 

JUÍZO PRELIMINAR, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR A INEXISTÊNCIA DA 

SUPOSTA ATUAÇÃO ILÍCITA, SENDO NECESSÁRIO, PARA TANTO, A 

PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À INOCORRÊNCIA DO ATO, SITUAÇÃO 

QUE NÃO SE RECONHECE NA HIPÓTESE EM TELA (TJ-DF, APELAÇÃO 

CÍVEL 20040110190169APC, Registro do Acórdão Número : 233018, Data 

de Julgamento : 24/10/2005, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator : 

VASQUEZ CRUXÊN, Publicação no DJU: 02/02/2006 Pág.: 100). AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS DO 

ATO - REJEIÇÃO LIMINAR - DESCABIMENTO. - Na ação de improbidade, 

após a manifestação do demandado, cumpre ao juiz examinar a 

plausibilidade das alegações quanto à prática de ato de improbidade 

administrativa para formar juízo de admissibilidade da ação. - A falta de 

prova pré-constituída de dolo ou culpa da prática de ato lesivo a princípios 

da Administração Pública não é hábil a fundamentar a extinção liminar da 

ação, tendo em vista a desnecessidade de tais elementos para configurar 

a prática do art. 11, inc. II da Lei de Improbidade. - O reconhecimento da 

inexistência do ato de improbidade em juízo preliminar somente é cabível 

quando a defesa prévia demonstrar de forma cabal e inequívoca a 

inocorrência do ilícito. - Preliminar rejeitada .Recurso desprovido. (TJ-MG - 

AI: 10040130039809001 MG , Relator: Heloisa Combat, Data de 

Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/02/2014) O mesmo não há que ser considerado em relação 

aos demandados RUBENS MACEDO e DOMINGOS OLIVEIRA DOS 

SANTOS. Em relação a estes dois demandados, o feito há que ser extinto 

em face da ilegitimidade passiva. No que tange ao demandado Rubens 

Macedo, a defesa preliminar logrou êxito em demonstrar que esse sequer 

era vereador à época dos fatos. Não há que se imputar ato ímprobo 

teoricamente cometido no âmbito da Câmara Legislativa Municipal, próprio 

de vereadores e administradores, quando o demandado sequer compunha 

o quadro funcional da instituição. No que tange à conduta do demandado 

Domingos Oliveira dos Santos, nota-se que no período de 2013 e 2014 

(anos das contratações), o requerido Domingos Oliveira dos Santos 

estava vereador da Câmara Municipal de Cáceres/MT, porém, ele não 

participou de nenhum dos processos de dispensa de licitação indicados à 

exordial. Dos autos, verifica-se que o réu Domingos Oliveira dos Santos 

não efetuou qualquer ato tendente ao menos a dar início aos referidos 

processos, tampouco das dispensas e contratações em análise. Ao que 

se colhe da inicial, não há o apontamento a ambos os demandados de 

qualquer ato específico que tenha influenciado indiretamente ou 

participado de forma ativa das irregularidades apontadas no âmbito da 

Casa de Leis. Somado a isso, como mencionado, não se colhe da 

documentação carreada qualquer indício de participação desses, razão 

pela qual o feito há que ser rejeitado em relação aos demandados Rubens 

Macedo e Domingos Oliveira dos Santos. Desse modo, não resta 

verificado o disposto no art. 17, §6º, da Lei n. 8.429/92. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) REJEITAR A INICIAL em 

relação aos demandados RUBENS MACEDO E DOMINGOS OLIVEIRA DOS 

SANTOS, com fulcro no art. 17, §8º, da Lei 8.429/92, e extinguir o feito em 

relação a esses demandados, com fulcro no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil; (b) RECEBER A PEÇA EXORDIAL somente em relação ao 

demandado ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, eis que preenche os 

requisitos previstos no 319 e 320, não incide nas hipóteses do art. 330 

CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (c) Citem-se os 

Réus para que apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia, 

forte no art. 319 CPC; (d) Intime-se o Município de Cáceres na pessoa de 

seu Procurador-Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 

2° do artigo 5º da Lei 7.347/85; (e) Decorrido o prazo para apresentação 

da contestação, intimem-se o Autor para conhecimento e eventuais 

providências; (f) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra ALVASIR 

FERREIRA DE ALENCAR, DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS e RUBENS 

MACEDO, todos qualificados à exordial. Apurou-se através do Inquérito 

Civil n.º 012/2015 – SIMP: 001449-012/2015, a existência de 

irregularidades em levantamentos realizados em contratos administrativos, 

firmados pela Câmara de Vereadores de Cáceres/MT, no que tange a 

procedimentos de compras de produtos e serviços por parte da Câmara 

Municipal local no período de 2013 a 2014. Ao que consta da exordial, 

haveriam irregularidades nos seguintes empenhos: I. EMPENHO N.º 

000797/2013 – Contratação de Van para transporte de Vereadores. II. 

EMPENHO N.º 849/2013: Serviços de Assessoria e Consultoria para 

CPI(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Saúde. III. EMPENHO N.º 

881/2013: Contratação de Serviço Técnico de Web Designer para 
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Formulação e Atualização do Site da Câmara. IV. EMPENHO N.º 015/2014: 

Aquisição de Joelho de Cobre ou assinatura de jornais. V. EMPENHO N.º 

091/2014: Impressos e materiais de Expediente. À guisa destes fatos, 

volve-se o MINISTÉRIO PÚBLICO perante este Juízo para requerer: (a) 

processamento do feito em conformidade com a legislação pertinente; (b) 

procedência dos pedidos para a condenação do demandado nas penas 

do art. 12, inciso III, da Lei Federal nº 8.429/92. Junto à exordial veio a 

documentação pertinente. O demandado Rubens Macedo apresentou sua 

defesa preliminar ao ID n. 22508258, e alegou, em síntese: a) sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo; b) O demandado Domingos 

Oliveira dos Santos apresentou sua defesa preliminar ao Id n. 23814615, 

alegando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva diante da ausência de 

qualquer participação; b) inexistência de conduta ou de culpa no que 

tange aos fatos apontados à exordial como ímprobos. O requerido Alvasir 

Ferreira de Alencar apresentou sua defesa preliminar o ID n. 24127442, 

alegando, em síntese, justificativas para contratações feitas pela Câmara 

Municipal de Cáceres. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Cinge-se esta fase à averiguação na peça 

exordial da presença dos requisitos normativos previstos no art. 319 e 

320 e não incidência do art. 330, todos do Código de Processo Civil, bem 

como a não ocorrência dos quesitos previstos no art. 17 § 8º da Lei n. 

8.429/92. É caso de recebimento da inicial somente em relação ao 

demandado Alvasir Ferreira de Alencar pelo preenchimento dos requisitos 

legais e ausência de defeitos que obstem a análise do mérito. Isso porque, 

o requerido restringiu-se a questões de fundo que em nada afastam o 

recebimento da presente demanda, ou seja, limitou-se a rebater questões 

como inexistência de dolo ou de ato ímprobo, e não trouxe qualquer 

elemento que indique a ausência dos requisitos normativos do art. 319 e 

não incidência do art. 330, ambos do CPC, bem como a não ocorrência dos 

quesitos previstos no art. 17, §8º da Lei 8.429/92. Conforme se verifica 

inexiste qualquer vício capaz de levar à rejeição preliminar da ação, haja 

vista que da simples leitura da petição inicial não se percebe carência de 

ao menos um dos elementos que levariam à inépcia da vestibular, pois não 

há ausência de pedido ou da causa de pedir e, ainda, da narração dos 

fatos decorre-se logicamente à conclusão, o pedido não é juridicamente 

impossível e não há pedidos incompatíveis entre si. Há perfeita narrativa 

das condutas nocivas atribuídas ao réu Alvasir, vez que era o 

ORDENADOR DE DESPESAS da casa legislativa à época, e a 

documentação que instruiu o pedido configura indícios suficientes para 

tanto, inferindo-se, à saciedade, o pedido, causa pedir, interesse 

processual e possibilidade jurídica do pedido. De outro lado, as partes são 

legítimas para figurar nos respectivos polos da ação. Em suma, a aferição 

pormenorizada das condutas atribuídas ao réu ALVASIR, sem ao menos 

oferecer às partes o contraditório e a ampla defesa, é incompatível com a 

fase processual em tela. A via eleita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO é a 

adequada e, em cognição sumária, não é possível afirmar a inexistência 

dos atos imputados aos réus. Portanto, descabe, nesta fase processual, o 

exame das alegações de fundo feitas pelo requerido no sentido de 

inexistência de ato ímprobo e ausência de dolo, pois o recebimento da 

peça vestibular nada mais é do que MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, 

não podendo adentrar em questões meritórias. Para tanto, terão as partes 

a instrução processual, momento adequado para comprovar suas 

afirmações. Ora, para que nessa fase inicial ocorresse a rejeição da peça 

vestibular deveria o demandado ter comprovado, estreme de dúvida, a 

inexistência de ato de improbidade administrativa ou qualquer outra causa 

prevista no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92, o que não se efetivou nos 

autos, autorizando o recebimento da petição inicial. Sobre o tema, orienta a 

jurisprudência nacional: AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - LEI Nº. 8429/92 - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. 

PRESCREVE A LEI Nº. 8.429/92, EM SEU ART. 17, §8º, QUE A INICIAL 

SOMENTE SERÁ REJEITADA SE HOUVER INEXISTÊNCIA DO ATO DE 

IMPROBIDADE, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU A INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. AUSENTES QUALQUER DESSAS CAUSAS, IMPÕE-SE O SEU 

RECEBIMENTO E O REGULAR PROCESSAMENTO PARA QUE SEJA 

APURADA A SUPOSTA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EIS QUE, EM UM 

JUÍZO PRELIMINAR, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR A INEXISTÊNCIA DA 

SUPOSTA ATUAÇÃO ILÍCITA, SENDO NECESSÁRIO, PARA TANTO, A 

PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À INOCORRÊNCIA DO ATO, SITUAÇÃO 

QUE NÃO SE RECONHECE NA HIPÓTESE EM TELA (TJ-DF, APELAÇÃO 

CÍVEL 20040110190169APC, Registro do Acórdão Número : 233018, Data 

de Julgamento : 24/10/2005, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator : 

VASQUEZ CRUXÊN, Publicação no DJU: 02/02/2006 Pág.: 100). AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS DO 

ATO - REJEIÇÃO LIMINAR - DESCABIMENTO. - Na ação de improbidade, 

após a manifestação do demandado, cumpre ao juiz examinar a 

plausibilidade das alegações quanto à prática de ato de improbidade 

administrativa para formar juízo de admissibilidade da ação. - A falta de 

prova pré-constituída de dolo ou culpa da prática de ato lesivo a princípios 

da Administração Pública não é hábil a fundamentar a extinção liminar da 

ação, tendo em vista a desnecessidade de tais elementos para configurar 

a prática do art. 11, inc. II da Lei de Improbidade. - O reconhecimento da 

inexistência do ato de improbidade em juízo preliminar somente é cabível 

quando a defesa prévia demonstrar de forma cabal e inequívoca a 

inocorrência do ilícito. - Preliminar rejeitada .Recurso desprovido. (TJ-MG - 

AI: 10040130039809001 MG , Relator: Heloisa Combat, Data de 

Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/02/2014) O mesmo não há que ser considerado em relação 

aos demandados RUBENS MACEDO e DOMINGOS OLIVEIRA DOS 

SANTOS. Em relação a estes dois demandados, o feito há que ser extinto 

em face da ilegitimidade passiva. No que tange ao demandado Rubens 

Macedo, a defesa preliminar logrou êxito em demonstrar que esse sequer 

era vereador à época dos fatos. Não há que se imputar ato ímprobo 

teoricamente cometido no âmbito da Câmara Legislativa Municipal, próprio 

de vereadores e administradores, quando o demandado sequer compunha 

o quadro funcional da instituição. No que tange à conduta do demandado 

Domingos Oliveira dos Santos, nota-se que no período de 2013 e 2014 

(anos das contratações), o requerido Domingos Oliveira dos Santos 

estava vereador da Câmara Municipal de Cáceres/MT, porém, ele não 

participou de nenhum dos processos de dispensa de licitação indicados à 

exordial. Dos autos, verifica-se que o réu Domingos Oliveira dos Santos 

não efetuou qualquer ato tendente ao menos a dar início aos referidos 

processos, tampouco das dispensas e contratações em análise. Ao que 

se colhe da inicial, não há o apontamento a ambos os demandados de 

qualquer ato específico que tenha influenciado indiretamente ou 

participado de forma ativa das irregularidades apontadas no âmbito da 

Casa de Leis. Somado a isso, como mencionado, não se colhe da 

documentação carreada qualquer indício de participação desses, razão 

pela qual o feito há que ser rejeitado em relação aos demandados Rubens 

Macedo e Domingos Oliveira dos Santos. Desse modo, não resta 

verificado o disposto no art. 17, §6º, da Lei n. 8.429/92. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) REJEITAR A INICIAL em 

relação aos demandados RUBENS MACEDO E DOMINGOS OLIVEIRA DOS 

SANTOS, com fulcro no art. 17, §8º, da Lei 8.429/92, e extinguir o feito em 

relação a esses demandados, com fulcro no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil; (b) RECEBER A PEÇA EXORDIAL somente em relação ao 

demandado ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, eis que preenche os 

requisitos previstos no 319 e 320, não incide nas hipóteses do art. 330 

CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (c) Citem-se os 

Réus para que apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia, 

forte no art. 319 CPC; (d) Intime-se o Município de Cáceres na pessoa de 

seu Procurador-Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 

2° do artigo 5º da Lei 7.347/85; (e) Decorrido o prazo para apresentação 

da contestação, intimem-se o Autor para conhecimento e eventuais 

providências; (f) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra ALVASIR 

FERREIRA DE ALENCAR, DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS e RUBENS 

MACEDO, todos qualificados à exordial. Apurou-se através do Inquérito 

Civil n.º 012/2015 – SIMP: 001449-012/2015, a existência de 
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irregularidades em levantamentos realizados em contratos administrativos, 

firmados pela Câmara de Vereadores de Cáceres/MT, no que tange a 

procedimentos de compras de produtos e serviços por parte da Câmara 

Municipal local no período de 2013 a 2014. Ao que consta da exordial, 

haveriam irregularidades nos seguintes empenhos: I. EMPENHO N.º 

000797/2013 – Contratação de Van para transporte de Vereadores. II. 

EMPENHO N.º 849/2013: Serviços de Assessoria e Consultoria para 

CPI(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Saúde. III. EMPENHO N.º 

881/2013: Contratação de Serviço Técnico de Web Designer para 

Formulação e Atualização do Site da Câmara. IV. EMPENHO N.º 015/2014: 

Aquisição de Joelho de Cobre ou assinatura de jornais. V. EMPENHO N.º 

091/2014: Impressos e materiais de Expediente. À guisa destes fatos, 

volve-se o MINISTÉRIO PÚBLICO perante este Juízo para requerer: (a) 

processamento do feito em conformidade com a legislação pertinente; (b) 

procedência dos pedidos para a condenação do demandado nas penas 

do art. 12, inciso III, da Lei Federal nº 8.429/92. Junto à exordial veio a 

documentação pertinente. O demandado Rubens Macedo apresentou sua 

defesa preliminar ao ID n. 22508258, e alegou, em síntese: a) sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo; b) O demandado Domingos 

Oliveira dos Santos apresentou sua defesa preliminar ao Id n. 23814615, 

alegando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva diante da ausência de 

qualquer participação; b) inexistência de conduta ou de culpa no que 

tange aos fatos apontados à exordial como ímprobos. O requerido Alvasir 

Ferreira de Alencar apresentou sua defesa preliminar o ID n. 24127442, 

alegando, em síntese, justificativas para contratações feitas pela Câmara 

Municipal de Cáceres. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Cinge-se esta fase à averiguação na peça 

exordial da presença dos requisitos normativos previstos no art. 319 e 

320 e não incidência do art. 330, todos do Código de Processo Civil, bem 

como a não ocorrência dos quesitos previstos no art. 17 § 8º da Lei n. 

8.429/92. É caso de recebimento da inicial somente em relação ao 

demandado Alvasir Ferreira de Alencar pelo preenchimento dos requisitos 

legais e ausência de defeitos que obstem a análise do mérito. Isso porque, 

o requerido restringiu-se a questões de fundo que em nada afastam o 

recebimento da presente demanda, ou seja, limitou-se a rebater questões 

como inexistência de dolo ou de ato ímprobo, e não trouxe qualquer 

elemento que indique a ausência dos requisitos normativos do art. 319 e 

não incidência do art. 330, ambos do CPC, bem como a não ocorrência dos 

quesitos previstos no art. 17, §8º da Lei 8.429/92. Conforme se verifica 

inexiste qualquer vício capaz de levar à rejeição preliminar da ação, haja 

vista que da simples leitura da petição inicial não se percebe carência de 

ao menos um dos elementos que levariam à inépcia da vestibular, pois não 

há ausência de pedido ou da causa de pedir e, ainda, da narração dos 

fatos decorre-se logicamente à conclusão, o pedido não é juridicamente 

impossível e não há pedidos incompatíveis entre si. Há perfeita narrativa 

das condutas nocivas atribuídas ao réu Alvasir, vez que era o 

ORDENADOR DE DESPESAS da casa legislativa à época, e a 

documentação que instruiu o pedido configura indícios suficientes para 

tanto, inferindo-se, à saciedade, o pedido, causa pedir, interesse 

processual e possibilidade jurídica do pedido. De outro lado, as partes são 

legítimas para figurar nos respectivos polos da ação. Em suma, a aferição 

pormenorizada das condutas atribuídas ao réu ALVASIR, sem ao menos 

oferecer às partes o contraditório e a ampla defesa, é incompatível com a 

fase processual em tela. A via eleita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO é a 

adequada e, em cognição sumária, não é possível afirmar a inexistência 

dos atos imputados aos réus. Portanto, descabe, nesta fase processual, o 

exame das alegações de fundo feitas pelo requerido no sentido de 

inexistência de ato ímprobo e ausência de dolo, pois o recebimento da 

peça vestibular nada mais é do que MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, 

não podendo adentrar em questões meritórias. Para tanto, terão as partes 

a instrução processual, momento adequado para comprovar suas 

afirmações. Ora, para que nessa fase inicial ocorresse a rejeição da peça 

vestibular deveria o demandado ter comprovado, estreme de dúvida, a 

inexistência de ato de improbidade administrativa ou qualquer outra causa 

prevista no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92, o que não se efetivou nos 

autos, autorizando o recebimento da petição inicial. Sobre o tema, orienta a 

jurisprudência nacional: AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - LEI Nº. 8429/92 - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. 

PRESCREVE A LEI Nº. 8.429/92, EM SEU ART. 17, §8º, QUE A INICIAL 

SOMENTE SERÁ REJEITADA SE HOUVER INEXISTÊNCIA DO ATO DE 

IMPROBIDADE, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU A INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. AUSENTES QUALQUER DESSAS CAUSAS, IMPÕE-SE O SEU 

RECEBIMENTO E O REGULAR PROCESSAMENTO PARA QUE SEJA 

APURADA A SUPOSTA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EIS QUE, EM UM 

JUÍZO PRELIMINAR, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR A INEXISTÊNCIA DA 

SUPOSTA ATUAÇÃO ILÍCITA, SENDO NECESSÁRIO, PARA TANTO, A 

PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À INOCORRÊNCIA DO ATO, SITUAÇÃO 

QUE NÃO SE RECONHECE NA HIPÓTESE EM TELA (TJ-DF, APELAÇÃO 

CÍVEL 20040110190169APC, Registro do Acórdão Número : 233018, Data 

de Julgamento : 24/10/2005, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator : 

VASQUEZ CRUXÊN, Publicação no DJU: 02/02/2006 Pág.: 100). AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS DO 

ATO - REJEIÇÃO LIMINAR - DESCABIMENTO. - Na ação de improbidade, 

após a manifestação do demandado, cumpre ao juiz examinar a 

plausibilidade das alegações quanto à prática de ato de improbidade 

administrativa para formar juízo de admissibilidade da ação. - A falta de 

prova pré-constituída de dolo ou culpa da prática de ato lesivo a princípios 

da Administração Pública não é hábil a fundamentar a extinção liminar da 

ação, tendo em vista a desnecessidade de tais elementos para configurar 

a prática do art. 11, inc. II da Lei de Improbidade. - O reconhecimento da 

inexistência do ato de improbidade em juízo preliminar somente é cabível 

quando a defesa prévia demonstrar de forma cabal e inequívoca a 

inocorrência do ilícito. - Preliminar rejeitada .Recurso desprovido. (TJ-MG - 

AI: 10040130039809001 MG , Relator: Heloisa Combat, Data de 

Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/02/2014) O mesmo não há que ser considerado em relação 

aos demandados RUBENS MACEDO e DOMINGOS OLIVEIRA DOS 

SANTOS. Em relação a estes dois demandados, o feito há que ser extinto 

em face da ilegitimidade passiva. No que tange ao demandado Rubens 

Macedo, a defesa preliminar logrou êxito em demonstrar que esse sequer 

era vereador à época dos fatos. Não há que se imputar ato ímprobo 

teoricamente cometido no âmbito da Câmara Legislativa Municipal, próprio 

de vereadores e administradores, quando o demandado sequer compunha 

o quadro funcional da instituição. No que tange à conduta do demandado 

Domingos Oliveira dos Santos, nota-se que no período de 2013 e 2014 

(anos das contratações), o requerido Domingos Oliveira dos Santos 

estava vereador da Câmara Municipal de Cáceres/MT, porém, ele não 

participou de nenhum dos processos de dispensa de licitação indicados à 

exordial. Dos autos, verifica-se que o réu Domingos Oliveira dos Santos 

não efetuou qualquer ato tendente ao menos a dar início aos referidos 

processos, tampouco das dispensas e contratações em análise. Ao que 

se colhe da inicial, não há o apontamento a ambos os demandados de 

qualquer ato específico que tenha influenciado indiretamente ou 

participado de forma ativa das irregularidades apontadas no âmbito da 

Casa de Leis. Somado a isso, como mencionado, não se colhe da 

documentação carreada qualquer indício de participação desses, razão 

pela qual o feito há que ser rejeitado em relação aos demandados Rubens 

Macedo e Domingos Oliveira dos Santos. Desse modo, não resta 

verificado o disposto no art. 17, §6º, da Lei n. 8.429/92. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) REJEITAR A INICIAL em 

relação aos demandados RUBENS MACEDO E DOMINGOS OLIVEIRA DOS 

SANTOS, com fulcro no art. 17, §8º, da Lei 8.429/92, e extinguir o feito em 

relação a esses demandados, com fulcro no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil; (b) RECEBER A PEÇA EXORDIAL somente em relação ao 

demandado ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, eis que preenche os 

requisitos previstos no 319 e 320, não incide nas hipóteses do art. 330 

CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (c) Citem-se os 

Réus para que apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia, 

forte no art. 319 CPC; (d) Intime-se o Município de Cáceres na pessoa de 

seu Procurador-Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 

2° do artigo 5º da Lei 7.347/85; (e) Decorrido o prazo para apresentação 

da contestação, intimem-se o Autor para conhecimento e eventuais 

providências; (f) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152438 Nr: 11431-16.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RIBEIRO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11431-16.2012.811.0006, Protocolo 152438, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5898 Nr: 60-80.1997.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE SOUZA (MAT. 

ELÉTRICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

60-80.1997.811.0006, Protocolo 5898, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150098 Nr: 8815-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI CARPEJANI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8815-68.2012.811.0006, Protocolo 150098, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000398-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de desistência da presente ação, face ao 

lançamento indevido da CDA. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. É caso de extinção do feito sem resolução 

de mérito. A perda do objeto ocorre quando por alguma razão 

superveniente, o provimento jurisdicional se torna inútil ou desnecessário 

ao autor. Nos autos, pretende-se a Execução das CDAs nº 32146/2018, 

34114/2018, 34115/2018 e 34116/2018, contudo foi constatado pelo 

Exequente a inexistência de imóvel em nome do Executado. Tendo em 

vista que o imóvel que originou a dívida não pertence à parte executada, 

verifica-se a perda do seu objeto, de forma que a extinção do feito é 

medida que se impõe. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Extinguir o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do 

CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 

da LEF; (c) Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo; d) 

Determino o levantamento DA PENHORA ID 23028554; e) Publique-se. 

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

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000579-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEITE MARQUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MACEDO (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL CACERES (IMPETRADO)

RUBENS MACEDO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002865-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA CESARIO (EXECUTADO)

CRISTIANE DA SILVA CESARIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ACRIZIO LEITE DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

JANETE SIQUEIRA VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por 

CRISTIANE DA SILVA CESARIO & CIA LTDA – ME, JANETE SIQUEIRA 

VARGAS e CRISTIANE DA SILVA CESARIO, aduzindo nulidade da citação 

por edital. Impugnação do excepto em ID 26493633, apresentando teses 

de defesa estranhas à matéria arguida na peça em análise. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece relato. Passo a decidir. É cediço que a 

exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional 

de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não 

demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. 

Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, tendo em 

vista não depender de dilação probatória. No mérito, é caso de rejeição da 

presente exceção. As executadas não foram localizadas mediante carta 

com aviso de recebimento (AR) e Oficial de Justiça (IDs 9100848, 

9309067, 9783693 e 12224721), sendo possível a citação destas via 

edital, quando infrutíferos os meios já mencionados. O Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime 

do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos 

cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que 

essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse 

sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 

25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. 

Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”. Ademais, o enunciado da 

Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é 

cabível quando frustradas as demais modalidades". Nessa orientação: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1) RELATOR : 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E 

INTEGRADOS DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, 
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de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 

543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é 

cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: 

a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, 

verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, 

sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da 

LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a 

citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades 

previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 

2017(data do julgamento). No caso em comento, não existe qualquer prova 

juntada aos autos no sentido de demonstrar que as executadas 

requereram a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, 

havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal das executadas, 

restando frustrada (IDs 9783693 e 12224721). A citação por edital foi 

efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo 

que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. 

Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado 

junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for 

modificado. Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, 

próprio à satisfação do credito tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei 

de Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe 

sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3º do CPC de 2015. Nessa 

toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. 

INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital 

quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 

8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por 

oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC 

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A 

execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário 

e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do 

Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste 

diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. RECURSO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo 

de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira 

Cezar, julgado em 13/10/2017) ISSO POSTO e por tudo que mais consta 

nos autos, DECIDO: a) REJEITAR a exceção de pré-executividade, pelas 

razões já expostas; b) Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, indique bens dos devedores passíveis de penhora, sob 

pena de suspensão e posterior arquivamento do feito; c) Após, 

conclusos; d) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007306-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT24303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MUDESTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra JAIR MUDESTO DE OLIVEIRA, na qual o exequente 

requer a extinção parcial do processo tendo em vista a novação e 

parcelamento da dívida. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que as 

partes celebraram acordo de parcelamento com novação parcial de dívida, 

o que enseja a extinção do feito com relação à CDA nº 32067/2018. Nessa 

toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE 

PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE 

SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o 

parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 

execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão 

somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos termos do art. 151 

do CTN, o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade 

do crédito, e não de caracterização da inexigibilidade da CDA. O 

parcelamento do crédito tributário, por acordo entre as partes, sem 

novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo prazo avençado". 

(Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. (N.U 

0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, somente com relação à 

CDA nº 32067/2018; b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, acoste cálculo atualizado da dívida, bem como indique bens 

do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001676-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE L. DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por 

ANDRE L. DE ANDRADE – ME e ANDRE LUIZ DE ANDRADE, aduzindo 

nulidade da citação por edital. Impugnação do excepto em ID 27770897. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passo a decidir. É 

cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento 

excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses 

restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis 

de ofício. Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, 

tendo em vista não depender de dilação probatória. No mérito, é caso de 

acolhimento parcial da presente exceção. O executado não foi localizado 

mediante carta com aviso de recebimento (AR) e Oficial de Justiça (IDs 

5596154 e 8185296), sendo possível a citação deste via edital, quando 

infrutíferos os meios já mencionados. O Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime do art. 

543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos cuja tal 

matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse 

sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 

25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. 

Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”. Ademais, o enunciado da 

Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é 

cabível quando frustradas as demais modalidades". Nessa orientação: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1) RELATOR : 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E 

INTEGRADOS DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, 

de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 

543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é 

cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: 

a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, 

verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, 

sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da 

LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a 

citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades 

previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 

2017(data do julgamento). No caso em comento, não existe qualquer prova 

juntada aos autos no sentido de demonstrar que os executados 

requereram a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, 
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havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal dos executados, 

restando frustrada (ID 8185296). A citação por edital foi efetuada em 

acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar 

em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se 

que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco 

de dados do exequente, informando sempre quando for modificado. 

Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, próprio à 

satisfação do credito tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de 

Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe 

sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3º do CPC de 2015. Nessa 

toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. 

INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital 

quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 

8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por 

oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC 

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A 

execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário 

e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do 

Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste 

diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. RECURSO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo 

de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira 

Cezar, julgado em 13/10/2017) ISSO POSTO, e por tudo que mais consta 

nos autos, DECIDO: a) REJEITAR a exceção de pré-executividade, pelas 

razões já expostas; b) Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, indique bens dos devedores passíveis de penhora, sob 

pena de suspensão e posterior arquivamento do feito; c) Após, 

conclusos; d) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001625-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUNHA OLIVEIRA E SILVA DE SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROOSEVELT DA CUNHA OLIVEIRA (EXECUTADO)

SILVIO APARECIDO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por 

CUNHA OLIVEIRA E SILVA DE SOUZA LTDA – ME, SILVIO APARECIDO 

SILVA DE SOUZA e ROOSEVELT DA CUNHA OLIVEIRA, por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de curadora especial, aduzindo 

nulidade da citação por edital de ROOSEVELT DA CUNHA OLIVEIRA. 

Impugnação do excepto em ID 28620775. Vieram os autos conclusos. É o 

que merece relato. Passo a decidir. É caso de chamamento do feito à 

ordem. Compulsando detidamente os autos, verifico que realmente está 

eivada de nulidade a citação por edital do executado ROOSEVELT DA 

CUNHA OLIVEIRA, todavia, não pelos motivos arguidos na exceção 

proposta, pois o executado já havia sido validamente citado por via postal 

(ID 6736726). Ressalta-se que já pacificado na Jurisprudência o 

entendimento de que é válida a citação postal recebida por terceiros. 

Nesse diapasão: RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO 

DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. 

É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com 

aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, 

mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que 

se nega provimento. (AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) 

Outrossim, verifico que CUNHA OLIVEIRA E SILVA DE SOUZA LTDA – ME 

e SILVIO APARECIDO SILVA DE SOUZA foram citados por meio de Oficial 

de Justiça em ID 10431418, sendo que, conforme certificado nos autos 

pelo meirinho, este último é um dos proprietários da empresa, portanto, 

válida a citação da pessoa jurídica. Insta salientar que a Jurisprudência 

tem entendido pela aplicação da teoria da aparência, considerando válida 

a citação quando, encaminhada à pessoa jurídica, é recebida por quem se 

apresenta como representante legal da empresa. Nessa toada: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA 

JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base 

na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, 

encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se 

apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à 

inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal 

de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de 

atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de 

prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante 

de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que 

alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 

01/04/2020) Assim sendo, a citação por edital sequer deveria ter sido 

realizada, tampouco deveria ter sido nomeada a Defensoria Pública como 

curadora especial, eis que todos os executados já haviam sido 

validamente citados. Nesse sentido, verificada a irregularidade na citação 

e declarada sem efeitos, afetada também está a curatela especial dela 

derivada, portanto, ineficaz a exceção de pré-executividade proposta 

para defesa dos executados. ISSO POSTO, e por tudo que mais consta 

nos autos, DECIDO: a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

pelas razões já expostas; b) Tornar sem efeito a citação por edital 

realizada em ID 23361731, vez que os executados já foram citados por via 

postal (ID 6736726) e Oficial de Justiça (ID 10431418); c) DESTITUIR a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados; d) Intime-se a 

Fazenda Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens dos 

devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da LEF; e) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004938-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ANISIO LEITE DA SILVA, na qual o exequente requer 

a extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da 

dívida. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004527-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MARQUES DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra R. A. MARQUES DE ARRUDA-ME, na qual o credor 

informa o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação 

da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de 

mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 

924, II, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Determino o desbloqueio de 

eventuais penhoras realizadas; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003727-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ARRUDA FIALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra JOAO DE ARRUDA FIALHO, na qual o credor informa 

o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000703-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA, na qual o credor 

informa o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação 

da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de 

mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 

924, II, do CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas 

pela executada; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras 

realizadas; e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, ao arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004413-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GONCALVES DA ROCHA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ROSANGELA GONCALVES DA ROCHA SANTOS, na 

qual o credor informa o pagamento do crédito tributário em questão. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do 

feito com resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com base no art. 924, II, do CPC; b) Honorários adimplidos 

administrativamente; c) Custas pela executada; d) Determino o 

desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de 

praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002969-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAILDA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO FLAMBOYANT LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA SONIA FERNANDES MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra SUPERMERCADO 

FLAMBOYANT LTDA-ME, na qual o credor informa o pagamento do crédito 

tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação pelo devedor 

conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC; b) Honorários 

adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) Determino o desbloqueio 

de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a via recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005121-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de Q. I . CENTRO EDUCACIONAL LTDA-ME, na qual 

o credor informa o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A 

satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; 

c) Custas pelo executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais 

penhoras realizadas; e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000124-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra MARCOS VINICIUS CORREA DA COSTA, na qual o 

exequente requer a extinção do processo tendo em vista a novação e 

parcelamento da dívida. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que as 

partes celebraram acordo de parcelamento com novação de dívida, o que 

enseja a extinção do feito. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – 
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CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento 

posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a 

sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. 

"Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000717-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARTT FERREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra RICARTT FERREIRA DE FRANCA, na qual o credor 

informa o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação 

da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de 

mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 

924, II, do CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem 

custas; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002680-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra JOSE VIEIRA DE FARIAS, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005614-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ADEILDO DA SILVA OLIVEIRA, na qual o exequente 

requer a extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento 

da dívida. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que as partes 

celebraram acordo de parcelamento com novação de dívida, o que enseja 

a extinção do feito. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – 

CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento 

posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a 

sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. 

"Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas 

pelo executado; e) Determino o levantamento de eventuais penhoras 

ocorridas neste feito; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007209-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ROPELLI SANVEZZO DELFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ANGELA ROPELLI SANVEZZO DELFIM, na qual o 

exequente requer a extinção do processo tendo em vista a novação e 

parcelamento da dívida. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que as 

partes celebraram acordo de parcelamento com novação de dívida, o que 

enseja a extinção do feito. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – 

CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento 

posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a 

sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. 

"Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas 

pela executada; e) Determino o levantamento de eventuais penhoras 

ocorridas neste feito; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-18.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE MARQUI PEGAIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HOSPITALAR (REU)

 

PROCESSO n. 1001634-18.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:THIAGO 

HENRIQUE MARQUI PEGAIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO, CIBELI SIMOES DOS 

SANTOS, CAMILA GONZAGA VANINI, RICHARD RODRIGUES DA SILVA, 

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 17 de abril 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: 1005828-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CAMPOS CARIOCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005828-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: D M DE SOUZA LARA 

MOVEIS E UTILIDADES - ME REQUERIDO: CRISTINA CAMPOS CARIOCA 

Vistos, etc. Intime-se o Exequente para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

dos autos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE ALVES RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR VIEIRA MALANGE (TESTEMUNHA)

RODRIGO BRUNO ZANIN (TESTEMUNHA)

UNEMAT (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000354-12.2020.8.11.0006. REQUERENTE: JUCILEIDE ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: UNEMAT, RODRIGO BRUNO ZANIN, FERNANDO CEZAR 

VIEIRA MALANGE Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a Requerente se 

inscreveu no Processo Seletivo de Mestrado em Educação, ofertado pela 

Primeira Requerida, UNEMAT, regulado pelo Edital n. 05/2019, o qual previa 

no total 19 (dezenove) vagas, sendo 07 (sete) na linha de pesquisa 

“educação e diversidade” e 12 (doze) vagas para a linha de pesquisa 

“formação de professores”. A Requerente sustenta que concorreu para a 

linha de pesquisa “educação e diversidade”, tendo seu projeto sido 

aprovado com nota 8.5, assim como obteve nota satisfatória na prova 

escrita (8.5) e na entrevista (9.0), entretanto, no resultado final, divulgado 

por orientador, a Requerente teria ficado fora do numero de vagas, com 

média final de 8.67. Alega a Requerente, que os critérios inseridos no 

edital não foram claros, o que a levou a erro e perda de chance; que o 

edital a fez concluir que seria facultativo a indicação de provável 

orientador, mas não vinculativo/obrigatório, bem como, apesar de o edital 

colocar a possibilidade de remanejamento de orientador, na ficha de 

inscrição não foi disponibilizada a opção de autorização do referido ato. 

Por fim, a Requerente manifesta ter se sentido prejudicada, ainda mais por 

verificar que algumas de suas concorrentes, com nota inferior a sua, 

foram aprovadas, ainda que para outro orientador. Requer a título de tutela 

de urgência que seja garantido à Requerente efetuar sua matrícula no 

curso de Mestrado da Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, 

sob pena de multa por descumprimento. É o breve relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Tratando-se de Processo Seletivo, verifica-se admitido o 

controle de legalidade – de forma excepcional – quando verificado 

eventual descompasso entre os critérios estabelecidos no edital e o 

procedimento efetivamente adotado, isto significa que somente em casos 

especiais poderá haver essa intervenção, que invariavelmente ocorre em 

situações teratológicas. O Superior Tribunal de Federal, como 

demonstrado, pacificou o entendimento segundo o qual a intervenção 

jurisdicional no âmbito de qualquer concurso público/Seletivo deve ter 

estreita objetividade, sob pena do subjetivismo analítico configurar 

indevida intervenção jurisdicional na esfera administrativa. O assunto foi 

objeto de Repercussão Geral, tema n. 485, com tese definida no RE 

632.853, pela Relator Ministro Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 

9-6-2015: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora 

para reexaminar o conteúdo das questões e s critérios de correção 

utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 

Discute-se nestes autos a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o 

controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige questões de 

concurso público. No caso dos autos, as recorridas ajuizaram ação 

ordinária com pedido de tutela antecipada com o objetivo de declarar a 

nulidade de dez questões do concurso público para provimento do cargo 

de enfermeiro da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, ao fundamento 

de que não houve respostas ao indeferimento dos recursos 

administrativos. Requereram, ainda, a aplicação do Enunciado 684da 

Súmula desta Corte, cujo teor é o seguinte: "É inconstitucional o veto não 

motivado à participação de candidato a concurso público". (...) É antiga a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder 

Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das 

questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de 

ilegalidade e inconstitucionalidade. (...) Na espécie, o acórdão recorrido 

divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e 

substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de 

concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a 

própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de 

controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, 

admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre 

concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, 

substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das 

questões. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 

298 do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de 

tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a 

lei exige a conjugação da existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar ao 

Primeiro Requerido que autorize a matrícula da Requerente no curso de 

Mestrado da Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, regido pelo 

Edital n. 05/2019. É o caso de indeferimento da liminar. No caso, 

analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, não 

vislumbro a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, 

considerando que a Requerente se submeteu as regras descritas no Edital 

n. 05/2019, sendo que estas foram expressas e o 

procedimento/desenvolvimento do seletivo, em princípio, não demonstrou 

nenhuma ilegalidade. O item “3.2” do referido Edital, deixa claro que a 

escolha por um dos orientadores é opcional e a Requerente fez uso dessa 

escolha. Do mesmo modo, o item “8.2” também é expresso quanto ao fato 

do resultado final ser por orientador, não havendo que se falar é 

contradição ou obscuridade. Assim, tem-se que o direito reclamado 

depende de dilação probatória. Portanto, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar 

pretendido. Dispensada a audiência de conciliação em razão da 

manifestação expressa da parte requerida em ofício, conforme art. 334, § 
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4º, I, do CPC. Cite-se o réu da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC. Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

9 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006670-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006363-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACEDO DA SILVA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005503-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANYR DOS PASSOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005458-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DE OLIVEIRA MIRA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAR BISPO DOS SANTOS (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))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007136-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENICLEI SILVANIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DO PREPARO E/OU 

COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007425-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA COSTA SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (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))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011363-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011299-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011328-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011316-14.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012209-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-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))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID( 8704168) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012209-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-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))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011304-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI CUIABANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010673-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PORCELANATO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR OAB - PB14352 (ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DANIEL FERIQUETTI LOVO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

MODULAR MOVEIS MDF FABRICACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIOLINA COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1001685-29.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CIOLINA COSTA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 21 de abril 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: 1001698-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CORREA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001698-28.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SOLANGE 

CORREA MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 108 de 519



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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005079-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERILDE DE CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA

 

Processo n. 1005078-93.2019.8.11.0006 Visto. Este feito está afetado 

pelo Tema 986 do STJ, razão pela qual deverá ficar suspenso até 

julgamento do Agravo de Instrumento interposto no REsp n. 1.163.020/RS. 

Após julgamento do Agravo venham conclusos para sentença. De Cuiabá 

para Cáceres, 03 de abril de 2020. João Bosco Soares da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005078-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERILDE DE CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA

 

Visto. Este feito está afetado pelo Tema 986 do STJ, razão pela qual 

deverá ficar suspenso até julgamento do Agravo de Instrumento interposto 

no REsp n. 1.163.020/RS. Após julgamento do Agravo venham conclusos 

para sentença. De Cuiabá para Cáceres, 03 de abril de 2020. João Bosco 

Soares da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILENO JOSE OLIVEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CATELAN (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

MICHEL YOSHIKAZU SATO OAB - MT23944/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA

 

Visto. 1 - Havendo pluralidade de réus que integram cadeia de relação de 

consumo, todos respondem solidariamente aos danos causados ao 

consumidor, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade 

passiva, por força dos artigos 7º, parágrafo único, 17 e 25, §1º, do CDC. 

Rejeito a preliminar. 2 – Este processo prescinde de dilação probatória, 

para melhor entendimento dos fatos narrados na inicial. Determino que 

seja designada data para a realização da audiência de instrução e 

julgamento. A audiência de instrução e julgamento será presidida um dos 

Juízes Leigos deste Juizado. Intimem-se as partes, procuradores e demais 

testemunhas oportunamente arroladas. Cumpra-se De Cuiabá para 

Cáceres, 22 de abril de 2020 JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTONET LOGISTICA S/A (REQUERIDO)

KINGSTON TECHNOLOGY DO BRASIL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

INFORMÁTICA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001707-87.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LEANDRO 

LADEIA SEGATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO LADEIA 

SEGATTO POLO PASSIVO: PONTONET LOGISTICA S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 22 de abril 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: 1002628-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MASSAI ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

LEACIR ZORZENON RANZULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1000008-32.2018.8.11.0006 Vistos. Em análise aos autos 

verifico que a segunda Requerida, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, não foi citada conforme devolução da correspondência 

em ID 18145466. Assim, para evitar eventual nulidade do julgamento, intimo 

a parte autora para manifestar sobre a devolução supracitada, informando 

novo endereço no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos autos. 

Sendo informado o novo endereço, designe-se nova tentativa de 

conciliação, citando a Requerida. INTIMEM-SE, consignando as 

advertências legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Submeto o presente despacho à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

despacho retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004377-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1004377-69.2018.8.11.0006 Vistos. Tendo que vista que os 

o contrato executado é objeto de Ação de Anulação nos autos 

1001889-44.2018.8.11.0006, em tramite na 2ª vara cível desta comarca, 

determino a suspensão do processo cum fulcro no artigo 313, V “a” do 

CPC, até o julgamento do mesmo. INTIMEM-SE, consignando as 

advertências legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Submeto o presente despacho à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

despacho retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-33.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA CHAVES (INTERESSADO)

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))

 

MANIFESTAR-SE QUANTO AO VALOR DEPOSITADO PELO RECLAMADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005494-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MIRA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2017 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004808-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006307-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

manifestar acerca dos embargos de declaração

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011990-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE MARIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013005-69.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARVALHO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTAR-SE QUANTO AOS BENS APREENDIDOS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003010-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODARTE CAMOZZI OAB - GO0018727A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO TADEU DA SILVA COSTA (TESTEMUNHA)

LIZA MARTINS DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FREDERICO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003801-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010291-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID4776971.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010291-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO BRUNEL DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ANDRE MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ALMEIDA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY TELES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000192-85.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELY TELES DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido para que o 

requerente justifique a ausência da parte autora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Expeça-se o necessário. CÁCERES, 17 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA PEDRAS E PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001624-71.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS ROGERIO XAVIER 

REQUERIDO: CLEVERSON ANTONIO SVERSUT, VITORIA PEDRAS E 

PISCINAS LTDA - ME Vistos, etc. Verifica-se do campo “dos pedidos”, que 

o pedido de concessão de tutela de urgência é no sentido de 

reestabelecer limites de cartão de crédito e cheque especial, o que é 

totalmente alheio ao assunto dos autos. Acredita se tratar de erro material. 

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em esclareceu qual o pedido objeto de tutela de urgência. 

Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às determinações, 

será a inércia tida como abandono processual, ensejando a extinção do 

feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 

9099/95. Após cumpridas as deliberações, concluso. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011801-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011801-14.2016.8.11.0006. EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXEQUENTE: MARIA TEREZA DE ARRUDA 

SILVA Vistos, etc. Em atenção aos pedidos formulados pelo Exequente, 

determino a intimação da parte executada para que indique bens passíveis 

de penhora, indicando ainda a localização e o valor de cada bem ou ainda, 

que apresente certidão negativa de ônus, onde demonstre sua real 

insuficiência financeira, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido prazo sem 

manifestação, intime-se o Exequente para indicar bens do devedor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento da 

presente execução. Cumpra-se CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002837-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ADELIA DANTAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002837-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA ADELIA DANTAS DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança proposta por Ana Adélia Dantas da Cruz em face do 

Município de Cáceres-MT. Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o réu da presente ação 

para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com 

prazo previsto no art. 183, ambos do CPC. Intimem-se as partes. 

CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003515-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KATIA REGINA DE OLIVEIRA 

SANTOS LOPES REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc. Acolho a 

justificativa apresentada pela Requerente. Designe-se nova data para 

realização de audiência para tentativa de conciliação entre as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004236-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LAURINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004236-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RAQUEL LAURINDO DA 
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SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Em atenção ao requerimento da 

reclamada, assim como as correspondências anexas aos autos, verifico 

que o pedido de nulidade de citação do reclamado deve ser indeferida. 

Observo que o requerido foi devidamente citado no endereço informado 

na inicial, não fazendo prova que à época da citação inicial, já havia 

alterado o endereço da empresa. Nesse sentido, após a prolação da 

sentença, o requerente informou o novo endereço do requerido visto que 

o A.R retornou sem recebimento. Assim, o requerido foi citado da 

sentença prolatada em seu novo endereço, conforme juntado ao feito no 

ID. 21574777. Desse modo, não há que se falar em nulidade de citação. 

Nesse contexto, cumpra-se a sentença exarada nos autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HURTADO RIBEIRO (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000995-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANA HURTADO RIBEIRO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. Defiro 

o pedido do requerido de nulidade da citação para audiência de 

conciliação. Assim, designe-se nova data da audiência, fazendo constar o 

endereço do ID. 19901271. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KEILA LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

KELMES LATORRACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002628-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: KELMES LATORRACA, ALESSANDRA KEILA 

LOPES DE SOUZA Vistos, etc. Chamo o feito a ordem quanto a decisão do 

ID. 17523060, para torná-la nula. Trata-se de pedido de expedição de 

ofícios à órgãos competentes com a finalidade de identificar o atual 

endereço do Requerido, e consequentemente proceder sua 

citação/intimação. Primeiramente, insta salientar que é incumbência do 

autor da ação fazer as pesquisas e diligências necessárias para informar 

o endereço do requerido, sendo assim, INDEFIRO o pedido devendo a 

parte autora apresentar o endereço do reclamado , no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. Às providências. Cumpram-se. Intimem-se. 

CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001363-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

WHIRLPOOL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001363-43.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: JEFFERSON APARECIDO DA 

SILVA EXECUTADO: VIA VAREJO S/A, WHIRLPOOL S.A Vistos, etc. 

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora 

para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de 

direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente 

indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na 

busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005417-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDERSON GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005417-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOANDERSON GUIA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que o Recurso foi interposto tempestivamente, porém, sem o devido 

preparo, eis que não foi juntado comprovante de sua atual insuficiência 

financeira ou pagamento de custas. Considerando o disposto no § 1º, do 

art. 42, da LJE, de que o preparo do recurso deve ser efetuado em até 48 

(quarenta e oito horas) após a interposição do mesmo, o que não foi feito 

pelo Recorrente, declaro o recurso de ID.15307870 deserto, negando-lhe 

seguimento. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Intime-se. 

Cumpra-se CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDA DA COSTA 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))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/04/2019 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO DEPOSITO EFETUADO PELO RECLAMADO

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1007360-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-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))

 

RECLAMANTE MANIFESTAR-SE QUANTO A INTERPOSIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012146-14.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012146-14.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: JOLIETA DA SILVA LARA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso-MT. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado no valor de R$ 53.917,55 (cinquenta e 

três mil no novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). 

Considerando o valor exequendo, expeça-se o competente precatório, 

encaminhando os documentos necessários, juntamente com o expediente, 

à Presidência do Tribunal de Justiça, através de sistema próprio. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011157-13.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011157-13.2012.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, LUIZ CARLOS DE CARVALHO Vistos, etc. Primeiramente, 

verifico que o feito foi arquivado indevidamente uma vez que não foi dado 

integral cumprimento a sentença exarada, assim como não foi recebido o 

recurso inominado da requerida BV FINANCEIRA, sendo este tempestivo. 

No entanto, verifico que o recurso inominado do requerido LUIZ CARLOS 

DE CARVALHO foi considerado deserto vez que este não comprovou 

pagamento de custas ou comprovação da hipossuficiência financeira. Pois 

bem. Para dar cumprimento a sentença exarada expeça-se o ofício 

diretamente ao DETRAN para promover a transferência do veículo para o 

nome da BV FINANCEIRA, e assim desonerar a parte autora em relação ao 

veículo. Após, cumprida as determinações acima, recebo o recurso do 

requerido BV FINANCEIRA, somente no efeito devolutivo, nos termos do 

art. 43 da Lei 9.099/95. O Recorrido LEANDRO DA SILVA ARAUJO já 

apresentou contrarrazões. Desta forma, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Intimem-se. 

CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011224-41.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA CAVALCANTI SERROU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011224-41.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA CRISTINA CAVALCANTI 

SERROU EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Veio aos autos mandado de 

penhora de valores no rosto do processo, referente ao valor de R$ 

4.285,94 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos), vinculado ao processo de execução em trâmite perante a 3ª 

Vara Cível desta comarca de Cáceres-MT. Em resposta, o Exequente no 

presente feito apresentou manifestação no ID n. 18710585, alegando num 

primeiro momento a impossibilidade da efetivação da penhora no rosto com 

autos, por se tratar de intervenção de terceiros, o que não é permitido no 

juizado especial cível e, subsidiariamente, que caso seja acolhida a 

penhora, que seja reservado o valor correspondente aos honorários 

advocatícios do patrono do Exequente, por ser este impenhorável. É o 

breve relato dos fatos. Insta registrar que o foi realizada busca de valores 

via sistema BACENJUD nas contas do Executado, tornando indisponível o 

valor de R$ 4.285,94 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa 

e quatro centavos). Instado a se manifestar, o Executado permaneceu 

inerte, precluindo assim o prazo para alegação de qualquer das situações 

descritas no § 3º do art. 854, do Código de Processo Civil, convertendo-se 

a indisponibilidade em penhora, com a transferência do valor para conta 

única, vinculado ao presente feito. Superada a questão acerca do crédito 

existente na presente demanda em favor do Exequente, passo a análise 

das alegações formuladas pelo Exequente quanto a penhora no rosto dos 

autos. Acerca da realização da chamada penhora no rosto dos autos, a 

previsão legal está inserida no art. 860, do Código de processo Civil, 

vejamos: 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. No que tange a arguição de impossibilidade de 

incidência de penhora no rosto dos autos junto aos Juizados Especiais 

Cíveis, em razão de configurar intervenção de terceiros, tal alegação não 

procede. Conforme se infere do artigo supra citado, tal modalidade de 

penhora visa constrição de proveito econômico a ser obtido pela parte 

devedora em processo diverso, sobre o qual não há qualquer intervenção 

quanto a lide ou mérito em questão, tratando-se de ato executivo 

provisório. Desse modo, não há que se falar intervenção de terceiro, 

restando totalmente possível sua aplicação no Juizado Especial Cível. 

Nesse sentido segue jurisprudência: Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS 

AUTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - É 

COMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS A REALIZAÇÃO DE PENHORA NO 

ROSTO DOS AUTOS. 2 - INDICANDO O CREDOR CRÉDITO A SER 

RECEBIDO EM PROCESSO JUDICIAL, CABE AO JUIZ DEFERIR A PENHORA 

E ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE SUA DETERMINAÇÃO. 3 - É 

IRRELEVANTE SE O CRÉDITO PENHORADO DEMANDARÁ TEMPO PARA 

SER REVERTIDO EM FAVOR DO CREDOR, UMA VEZ QUE DEVE 

PREVALECER O INTERESSE DA PARTE. 4 - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 70063630149. Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Jugado em 25/03/2015) Nesse passo, rejeito a alegação de impossibilidade 

de realização de penhora no rosto dos autos no Juizado Especial Cível. 

Quanto a alegação contida no item “III” da petição de ID n. 18710585, na 

qual manifesta pela impenhorabilidade de honorário de profissional liberal, 

por se tratar de verba alimentar, referida alegação não se aplicação ao 

caso em comento. O crédito objeto da presente demanda diz respeito 

diretamente ao Exequente, sendo que seus acertos de honorários 

advocatícios configuram um outro vínculo estranho ao feito. Inclusive vale 

destacar que existem meio adequados para cobrança de honorários 

advocatícios, casos estes não sejam adimplidos pela parte. Assim, não há 

que se falar em impenhorabilidade dos valores vinculados a presente 

demanda, razão pela qual rejeito o pedido de reserva de valor 

correspondente a pagamento de honorários advocatícios. Quanto ao 

cumprimento do mandado de penhora juntado no ID n. 27083513, oficie-se 

ao Juízo da 3º Vara Cível desta comarca, para o fim de informar a 

efetivação do referido mandado, com a reserva do valor correspondente, 

aguardando posterior manifestação. Às providencias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001548-47.2020.8.11.0006. AUTOR: DEVANIL DA SILVA SOUZA REU: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a Requerente é cliente 

da Requerida, através da contratação de serviços de telefonia móvel, 

utilizado na modalidade VIVO controle. A Requerente afirma que sua conta 

inicialmente era no valor mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa 

e nove centavos) e com o passar do tempo e os reajustes chegou ao 

valor de R$ 73,26 (setenta e três reais e vinte e seis centavos), razão 

pela qual na data de 29 de fevereiro de 2020, a Requerente entrou em 

contato com a Requerida, ocasião em que solicitou o cancelamento do 

plano antigo e efetuou a contratação de um novo plano, com valor mensal 

de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Sustenta a 

Requerente, que após efetivada a mudança do plano, no mês seguinte 

começou a receber mensagens de cobrança referente ao valor de R$ 

73,26 (setenta e três reais e vinte e seis centavos) e ao buscar mais 

informações constatou a existência de duas contas no referido valor, uma 

do mês de março e outra do mês de abril/2020. Requer a concessão de 

tutela de urgência para o fim de determinar a Requerida que proceda 

suspensão de cobranças das faturas relativas aos meses de março e 

abril de 20120, até julgamento final da presente demanda. É o breve relato. 

Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando 

detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro parcial 

probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando que 

há nos autos mensagens trocadas entre a Requerente e a Requerida, na 

qual faz menção e requer providenciar quanto a troca de plano e possível 

cobrança indevida. Entretanto, insta consignar que o pedido de 

cancelamento do plano no valor mensal de R$ 73,26 (setenta e três reais e 

vinte e seis centavos), ocorreu no último dia do mês, sendo natural a 

emissão de fatura de utilização no mês seguinte. Nesse sentido, em 

princípio infere-se possível irregularidade somente fatura referente ao mês 

de abril/2020, considerando as alegações de cancelamento do plano. No 

que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se patente, vez que a Requerente, segundo relata, está sendo 

cobrada por débito supostamente indevido, correndo o risco de ter seu 

nome negativado. Resta também patente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre durante a dilação 

probatória à existência de legalidade das faturas objeto de cobrança, 

persistirá a possibilidade de medidas que impute a Requerente o 

ressarcimento Assim entendendo, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida que 

suspenda a cobrança da fatura do mês de abril de 2020, no valor de R$ 

73,26 (setenta e três reais e vinte e seis centavos), em nome da 

Requerente, contados da intimação desta decisão. O não cumprimento do 

item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula 

n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 

20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-Se. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012044-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE MATTOS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012044-89.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: WELLINGTON DE MATTOS 

DOMINGOS EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Trata-se de ação 

ajuizada por Wellington de Mattos Domingos em face da Oi S.A., na qual foi 

proferida sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial. 

Sobreveio notícia de que a Executada se encontra em recuperação 

judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado na data de 

20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 29/06/2016, 

nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante 

a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral dos Credores foi 

realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos 

que o instituto da recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio 

da Preservação da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura 

satisfação da empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda 

fazer distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, 
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que no caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 

2016. Quanto ao crédito específico do presente feito, constata-se que 

este é concursal, considerando que o evento danoso ocorreu antes do 

pedido de recuperação judicial. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 

da mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação 

Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 

Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a 

extinção da obrigação original através da constituição de uma nova 

obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando o 

devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, quanto ao valor 

do crédito verifica-se que houve concordância da Exequente em relação 

ao valor indicado pela Executada. Assim, homologo o cálculo no valor de 

R$ 3.832,95 (três mil oitocentos e trinta e dois mil reais e noventa e cinco 

centavos). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente ação. Determino a Sra. Gestora que expeça Certidão de Crédito 

em favor do Exequente, para que o mesmo possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças que compõem o presente 

feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se de processo virtual, 

possibilitando a própria parte providenciar o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020072-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8020072-46.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ODENILSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Primeiramente, chamo o feito a ordem quanto a decisão de ID n. 17159992, 

revogando-a integralmente, considerando ser estranho ao presente feito. 

Quanto ao Recurso Inominado apresentado pelo Requerido no ID n. 

11888303, em pese a argumentação de intempestividade formulado pelo 

Requerente, consultando o campo “expediente”, verifica-se que o 

recorrente foi intimado da sentença proferida nos autos na data de 

20/02/2018, tendo apresentado o recurso na data de 23/02/2018, portanto, 

tempestivo. Desse modo, presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001613-42.2020.8.11.0006. REQUERENTE: INGRID LEITE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a 

Requerente teve seu nome negativado junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito pela Requerida, por débito no valor de R$ 1.587,81 (um mil 

quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos). A Requerente 

afirma que nunca celebrou nenhum tipo de contrato com a Requerida, 

desconhecendo por completo a origem do débito. Afirma que ao buscar 

informações acerca do débito, recebeu informação que foi aberta uma 

conta em seu nome na cidade de Campo-RJ. Requer a concessão de 

tutela de urgência para o fim de determinar a Requerida que proceda a 

retirada do nome da Requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, até 

julgamento final da ação. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse 

passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária, considerando que a Requerente, na qualidade 

de consumidora, apresentou as provas negativas possíveis diante da 

situação. Segundo alega, teve o pedido de concessão de crédito negado, 

momento em que tomou conhecimento de que seu nome havia sido 

negativado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito pelo banco ora 

Requerido, com o qual a Requerente afirma nunca ter celebrado qualquer 

espécie de contrato. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente, 

segundo relata, está tendo crédito negado, causando-lhe diversos 

prejuízos. Resta também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos 

da decisão, uma vez que caso se demonstre durante a dilação probatória 

à existência de legalidade do débito cobrado pelo Requerido, persistirá a 

possibilidade de medidas que impute a Requerente o ressarcimento 

Ademais, acerca do assunto a jurisprudência tem se manifestado, 

vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE TAXAS DE SERVIÇO DE 

CONTA INATIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL, MAJORAÇÃO. 1. Configura-se 

falha da prestação do serviço da Instituição Financeira, a cobrança de 

taxas de manutenção de conta-corrente inativa, situação que deve ser 

informada ao consumidor, o qual não pode ficar em desvantagem 

excessiva, na relação contratual entabulada. 2. O valor indenizatório deve 

orientar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

observando a posição social do ofensor e da ofendida, a intensidade do 

ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa, de forma que 

não se estimule o lesante a praticar nova ofensa ao direito da Autora. 3. 

Deve ser majorado o valor da indenização por danos morais, de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quando aquele valor mostrar-se irrisório, diante do prejuízo sofrido pela 

consumidora. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PROVIDA A PRIMEIRA E 

DESPROVIDA A SEGUNDA. (TJGO, APELACAO CIVEL 

379345-53.2013.8.09.0100, Rel. DES. FRANCISCO VILDON JOSE 

VALENTE, 5A CÂMARA CIVEL, julgado em 09/02/2017, DJe 2214 de 

20/02/2017) Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida que exclusão do nome da 

Requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente ao débito no 

valor de R$ 1.587,81 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e 

um centavos), no prazo de 03 (três) dias, contados da intimação desta 

decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 
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da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001391-79.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: CESAR AUGUSTO ROCHA Vistos, etc. Cite-se o devedor 

para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, em consonância com o 

disposto no art. 829, do CPC. Não pagando no prazo estabelecido, 

proceda o Oficial de Justiça à penhora e avaliação caso a penhora não 

recaia sobre dinheiro, observada a ordem estabelecida no art. 835, com a 

redação que lhe deu a lei supracitada, valendo-se, se necessário, da 

indicação do próprio credor (CPC, artigos 829, §§ 1º e 2º), e, querendo, 

opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias (Lei nº 9099/95, art. 53, § 1º 

e art. 52, IX). Não havendo embargos ou já decididos estes, cumpra-se o 

art. 53, § 2º, da Lei nº 9099/95. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, voltem os autos conclusos para extinção (art. 53, § 4º, 

da Lei nº 9099/95). Atente-se ao endereço informado no ID. 12394053. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005009-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOMINGUES 

REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Primeiramente, recebe-se a peça inicial, eis que 

preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Verifica-se que a 

Requerida veio aos autos em ID n. 24315860, manifestar pela nulidade da 

intimação realizada via Diária de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem 

como para requer que a citação seja realizada através mandado, 

diretamente ao representante legal da Autarquia. Pois bem, compulsando 

os autos verifica-se que não foi realizada a expedição de citação ao 

Requerido, tão somente intimação para comparecer a audiência realizada. 

No que tange a realização de audiência de conciliação, esta resta 

cancelada, face a natureza da ação. Com relação a citação da parte 

Requerida, tem-se que a citação via sistema eletrônico é perfeitamente 

possível e legal, nos termos do que prevê o § 2º, do Código de Processo 

Civil cumulado com art. 6º da Lei n. 11.419/06. No caso do presente feito, 

desnecessária a realização citação, considerando que a Requerida já se 

manifestou nos autos tomando conhecimento da ação, na data de 26 de 

setembro de 2019, conforme ID n. 24315860. Entretanto, considerando a 

existência de pedidos pendentes de análise até a presente data, o prazo 

para apresentação de contestação, na forma do art. 335, II e com prazo 

previsto no art. 183, ambos do CPC, se inicia a partir da intimação da 

Requerida acerca da presente decisão. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001389-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE FARIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001389-12.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: DULCILENE FARIAS DOS SANTOS Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

O autor, 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. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001622-09.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO GARCIA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. 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 
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das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI NEVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001843-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDECI NEVES DUARTE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSSA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001861-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THAYSSA DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006119-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BRANDAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006119-32.2018.8.11.0006. INTERESSADO: CARLOS ANTONIO 

BRANDAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006657-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARTINS HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006657-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON MARTINS HURTADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação (18.02.2019), não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência há mais de um ano, consoante se 

observa no termo digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005858-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005858-04.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: BRUNA CASTRILLON 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Assim, considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Homologo a renúncia ao prazo recursal. 

Arquive-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007583-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007583-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS MARQUES 

GARCIA JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006859-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006859-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MARQUES LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001969-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WERMESON SUTERLAND 

BATISTA LOPES REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001928-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS ANDRE SILVA 

MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

autor, 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. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006459-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006459-73.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AUGUSTO CESAR 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

autor, 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. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ORTIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001534-68.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANO ORTIZ DE 

ARRUDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003467-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA COSTA 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003467-42.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE DE OLIVEIRA COSTA 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON FARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001838-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: HUDSON FARIA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 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. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006666-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006666-72.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KAYRO VINICIUS FERRAI 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas apresentadas. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. 
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ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAQUE NOBRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001474-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MISSAQUE NOBRES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas apresentadas. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicandoque o maculem, ainda que existentes. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELY AUXILIADORA SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002157-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NELY AUXILIADORA 

SONAQUE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

discorda da aplicação do dano moral. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicandoque o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004845-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA GARCIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLIANY SOUSA RODRIGUES OAB - GO47277 (ADVOGADO(A))

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004845-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GLAUCIA GARCIA DE 

FREITAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por TELEFÔNICA BRASIL S.A, no qual alega ter 

sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicandoque o 

maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 17 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000071-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ARAUJO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000071-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDILSON ARAUJO CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A., no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas apresentadas na contestação. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDE FLAVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001585-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HEIDE FLAVIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 121 de 519



apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.. CÁCERES, 17 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001089-79.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOICE CASTRO DE OLIVEIRA 

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

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença 

vez que não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011863-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARCOS AMORIM ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

JORGE PAULETE VANRELL (REQUERIDO)

LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011863-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNO MARCOS AMORIM 

ESPINDOLA REQUERIDO: LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE 

DIREITO LTDA - ME, JORGE PAULETE VANRELL, MANOEL FRANCISCO DE 

CAMPOS NETO Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

com efeito modificativo ante a nulidade absoluta apresentados por 

LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA - ME, JORGE 

PAULETE VANRELL, MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO, no qual 

alega ter sido a sentença vez que não considerou a preliminar de alta 

complexidade do feito. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011163-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BOSELLI LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETELESP REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (REQUERIDO)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

GIANCARLO SANTOS OAB - MT10799-O (ADVOGADO(A))

CAMILA REGINA SANTOS OAB - MT11040/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011163-49.2014.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO BOSELLI LEITE 

REQUERIDO: ETELESP REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI, 

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a 

nulidade absoluta apresentados por LEANDRO BOSELLI LEITE, no qual 

alega ter sido a sentença vez que condenou a embargate as custas 

judiciais. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus requisitos 

de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Verifico, ainda, que a presente alegação já 

foi tema de recurso inominado, o qual manteve a íntegra a sentença 

proferida por este juízo. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SANTANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002155-94.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELE SANTANA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação, assim como 

o valor exacerbado na condenação. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO PAULA DE OLIVEIRA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003677-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LORIVALDO PAULA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002141-13.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação, assim como 

discorda da condenação de dano moral. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001946-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ZENAIDE MARIA DA COSTA 

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

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por ZENAIDE MARIA DA COSTA, no qual alega ter 

sido a sentença vez que não considerou que a requerente é analfabeta e 

não realizou a contratação. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CASTRILLON FURLANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002686-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO CASTRILLON 

FURLANETTI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. O Requerente, por seu d. causídico, interpôs embargos de 

declaração, alegando em síntese, que a decisão embargada demonstra-se 

omissa não dando continuidade ao feito quanto requerido TIM CELULAR. É 

o necessário. Decido. Recebo o presente recurso, em razão de sua 

tempestividade. Primeiramente, importante registrar que os Embargos de 

Declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, podendo a ele ser 

atribuído o efeito infringente, que tem o condão de modificar a decisão 

proferida. No caso em comento, primeiramente, o Requerente aponta como 

omissão visto que o acordo celebrado restou somente quanto ao segundo 

requerido. Verifico que assiste razão o embargante, devendo dar 

continuidade ao feito quanto ao primeiro requerido, prolatando a referida 

sentença. Assim, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR PARCIAL 

PROVIMENTO ao pedido do embargante, acolhendo o pedido de 

continuidade do feito, dando prosseguimento tão somente quanto ao 

requerido TIM S/A . No mais, mantenha inalterado a decisão proferido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVIERA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO AGUILHERA (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):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002022-52.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

AGUILHERA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no qual alega ter 

sido a sentença vez que não considerou as telas sistêmicas juntadas na 

contestação, assim como condenou o requerido a valores exorbitantes. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON DE ARRUDA LEITE (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001505-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BENILTON DE ARRUDA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação, assim como 

o valor exorbitante da condenação do dano moral. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001870-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELE SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação, assim como 

valor exorbitante da condenação de dano moral. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE RAMOS LOPES 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))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002596-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANE RAMOS LOPES DOS 

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

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença 

vez que após a prolação supostamente encontrou o contrato entabulado 

entre as partes. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ DO NASCIMENTO (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002718-88.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCA DA CRUZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a 

nulidade absoluta apresentados por TELEFÔNICA BRASIL S.A, no qual 

alega ter sido a sentença vez que não considerou as telas sistêmicas 

juntadas na contestação. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON BENTO PIMENTA (REQUERENTE)

GREICIELLY PLACIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001756-65.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WELSON BENTO PIMENTA, 

GREICIELLY PLACIDO DE SOUZA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL 

LTDA. Vistos etc., Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

apresentados pelo requerido apontando contradição entre o valor da 

condenação e o valor apontado no relatório da sentença. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, reconheço o erro material apontado pelo 

Embargante. Ressalto que o valor correto é o descrito no dispositivo da 

sentença, considerando o entendimento deste julgador em análise aos 

critérios para fixação do quantum de danos morais e o valor da 

negativação. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PROVIMENTO, para dar à parte do relatório apontada no Embargos de 

Declaração a seguinte redação: “No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita..” No mais, permanece inalterada a r. sentença 

proferida. Intimem-se. CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000883-65.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO DOS SANTOS DE 

DEUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUDINEIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001591-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA EUDINEIA RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A, no qual alega ter sido a sentença vez que 

não considerou as telas sistêmicas juntadas na contestação, assim como 

afirma ter sido exorbitante o valor da condenação do dano moral. Conheço 

o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005228-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA

 

Autos nº 8013811-82.2012.811.0002 – Ação de Reclamação. Visto. Face 

à indispensabilidade da realização de prova pericial contábil, destinada a 

apurar o valor legalmente devido e apontar as ilegalidades e 

irregularidades praticadas pela instituição financeira, divisa-se a 

complexidade da matéria discutida no processo, circunstância que torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os 

Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade 

devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º. 

da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que, aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa 

para o desate da questão, estariam subtraídas ao seu alcance. Sabe-se 

que a aferição da complexidade da causa leva em consideração não o 

direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material”. A indispensável ampliação do conhecimento necessário 

ao pleno esclarecimento da questão litigiosa, jungida aos supostos abusos 

contratuais da instituição financeira, exige que se coloque à disposição 

das partes meios de provas inadmissíveis em sede dos Juizados 

Especiais, de modo que deve o litígio ser apresentado e decidido perante a 

Justiça Comum. “ 01 -TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal Número 

do Acórdão: 222162 Número do Processo: 20050710011857ACJ Órgão do 

Processo: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e 
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Criminais do D.F. Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL Relator do Processo: ALFEU MACHADO Data de Julgamento: 

10/08/2005 Data de Publicação: 05/09/2005 Página de Publicação: 143 

Unidade da Federação: DF Ementa: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA PELO JUIZADO INCOMPETENTE 

MOSTRA-SE O JUIZADO ESPECIAL QUANDO A COMPLEXIDADE DA 

CAUSA, QUE NUNCA ESTÁ LIGADA À QUALIDADE DO DIREITO, MAS À 

DIFICULDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO, REVELA-SE, NÃO PODENDO A 

QUESTÃO SER RESOLVIDA SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

(APRECIAÇÃO POR PROFISSIONAL TÉCNICO-ESPECIALIZADO) 

CONSIDERANDO-SE A NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE 

DAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS 

AUTOS, OBJETIVANDO EXTRAIR A CERTEZA DE TEREM SIDO AS 

REFERIDAS COMPRAS REALIZADAS OU NÃO PELO RECORRENTE. ART. 

51, II, DA LEI Nº 9099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

UNÂNIME”. “ 02 -TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal Número do 

Acórdão: 218326 Número do Processo: 20040710215554ACJ Órgão do 

Processo: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e 

Criminais do D.F. Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL Relator do Processo: ALFEU MACHADO Data de Julgamento: 

10/06/2005 Data de Publicação: 01/08/2005 Página de Publicação: 84 

Unidade da Federação: DF Ramo Jurídico: DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Ementa: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA 

COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SER 

EXAMINADA PELO JUIZADO INCOMPETENTE MOSTRA-SE O JUIZADO 

ESPECIAL QUANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE NUNCA ESTÁ 

LIGADA À QUALIDADE DO DIREITO, MAS À DIFICULDADE DE SUA 

DEMONSTRAÇÃO, REVELA-SE, NÃO PODENDO A QUESTÃO SER 

RESOLVIDA SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA (APRECIAÇÃO POR 

PROFISSIONAL TÉCNICO-ESPECIALIZADO) CONSIDERANDO-SE OS 

PROBLEMAS MECÂNICOS SUSCITADOS. ART. 51, II, DA LEI Nº 9099/95. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME”. Assim sendo, 

reconhecendo, em razão da complexidade da causa a incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos 

formulados neste processo, julgo-o extinto, com fundamento no artigo 51, 

II, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações de mais formalidades. Publicada e registrada no sistema 

Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 22 de abril de 

2020. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005694-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE PAULA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005694-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDNA MARIA DE PAULA 

ARAUJO REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S 

A, BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pelo requerente apontando omissão, 

quanto a restrição do cadastro de inadimplente. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, reconheço que não houve menção quanto à 

restrição em nome do autor, conforme apontado pelo Embargante. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, dando a 

seguinte redação à parte da sentença do Embargos de Declaração: “Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Julgar 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com as partes reclamadas, assim 

como excluir o nome da autora dos órgãos de restrição, objeto da 

presente demanda; No mais, permanece inalterada a r. sentença proferida. 

Intimem-se. CÁCERES, 20 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005354-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILA RANGEL ORTIZ 

SANTOS, FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo 

proposta por CAMILA RANGEL ORTIZ e FABIANA CARVALHO DE 

MEDEIROS em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES. Dizem, em síntese, que 

foram aprovadas no Concurso Público 2017 da Prefeitura Municipal de 

Cáceres, nomeadas pelo Decreto n° 498/2018 de 15/08/2018, para 

exercerem o cargo de Assistente Social, contudo, no termo de posse 

foram obrigadas a assinar a jornada prevista de 40h, mesmo tendo a Lei 

Federal n° 12.317/2010 regulamentando a jornada de trabalho do 

assistente social de 30h, motivo pelo qual requerem a anulação do ato 

administrativo e a redução da jornada de trabalho sem a redução do 

salário. O Município de Cáceres contestou alegando que a lei municipal 

prevê a carga horária de 40h. Pois bem. Os pedidos das requerentes não 

merecem prosperar. Isso porque a jurisprudência da Turma Recursal de 

Mato Grosso, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

firmou o entendimento de que a carga horária de 30 horas para 

assistentes sociais previstos no art. 5-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 

12.317/10, se aplica apenas aos profissionais regidos pela CLT, senão 

vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO 

ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – 

SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – PLEITO DE 

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 30 HS – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTATUTÁRIO – ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA 

JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL Nº 12.317/10 – 

INAPLICABILIDADE AO CASO – REGRAS EXCLUSIVAS DOS 

EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O protocolo de recurso equivocado dentro do prazo 

recursal autoriza a correção quando, pelos documentos juntados com o 

recurso, se verifica a boa-fé das Recorrentes, devendo tal equívoco ser 

tolerado, sob pena de excesso de formalismo. Conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, a norma inserta no art. 5-A da Lei 8.662/93, 

incluído pela Lei 12.317/10, que versa sobre a redução da jornada de 

trabalho para 30 horas semanais aplicada à carreira de assistente social , 

vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT, Decreto-Lei nº 5.452/43) e não aos demais regimes 

jurídicos estatutários. Precedentes: EDcl no RMS 35.196/MS, Segunda 

Turma, Ministro Humberto Martins, DJe 13/03/2012; AREsp 637.721/MT, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 21/09/2015; REsp 1.503.733/MT, Rela. Min. 

Assusete Magalhães, DJe de 07/04/15; REsp 1.425.617/MT, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe de 29/05/2014; REsp 1.438.038/PE, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/02/2015; REsp 1.427.476/SE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe de 11/12/2014. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 1005602-61.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2019, Publicado no 
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DJE 15/08/2019)(grifei). Ademais, estando as autoras submetidas ao 

regime jurídico administrativo para redução da carga horária deve haver 

regulamentação na esfera municipal atribuindo regime jurídico diferenciado 

aos profissionais de assistência social, o que não é o caso. Desta forma, 

os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CAVALANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005556-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS CAVALANTE 

NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito proposta por LUIS 

CARLOS CAVALANTE NETO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Diz, em síntese, que é locador do imóvel 

localizado na Rua dos Tucanos, n° 169, bairro Santa Izabel, mês de agosto 

de 2018, o Requerente recebeu em sua residência uma correspondência 

da empresa Requerida informando que seus funcionários realizaram uma 

inspeção na instalação elétrica e constataram uma anormalidade que 

provocou o faturamento inferior ao correto, gerando uma fatura no valor 

de R$ 831,98 (oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, a média das faturas estão condizentes tanto dos meses 

anteriores à inspeção, quanto posteriormente. A parte reclamada sustenta 

que foi realizada perícia técnica no medidor tendo este sido reprovado, 

motivo pela qual gerou a recuperação do consumo. A liminar foi deferida. 

Pois bem. Em atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos verifico 

que, em que pese a parte reclamada tenha realizado a inspeção e perícia 

no medidor, o fato é que o histórico de contas trazido pelo autor (ID 

15517073) demonstra que após a inspeção não houve aumento do 

consumo, mas, pelo contrário, após a inspeção houve redução da fatura 

de energia, não justificando assim o valor de recuperação de consumo 

imputado ao autor. Não havendo comprovação da irregularidade, ônus que 

lhe incumbia nos moldes dos artigos 6º, VIII, do CDC e 373, II, do NCPC, a 

cobrança ora contestada deve ser declarada inexigível. Porém, em que 

pese o ato ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte 

reclamante não comprovou fato que ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento, pois já é pacífico na jurisprudência que a simples cobrança 

sem maiores consequências não é passível de indenização por danos 

morais, senão vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – 

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO 

PLANO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM 

CONTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, RATIFICO a liminar deferida e 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR 

inexistente a cobrança do valor de R$ 831,98 (oitocentos e trinta e um 

reais e noventa e oito centavos), objeto da lide. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUD DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000231-14.2020.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUD DE ARRUDA ALMEIDA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao 

breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS 

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS ajuizada por CLAUD DE ARRUDA 

ALMEIDA em face do MTPREV, a requerente ingressou a com presente 

ação para que fossem cessados os descontos sobre as contribuições 

previdenciárias incidentes sobre os valores recebidos a título de 

adicionais remuneratórios eventuais. Para embasar a pretensão, utiliza do 

acórdão publicado pelo Supremo Tribunal Federal que julgou o TEMA 163. 

O pedido de Tutela Antecipada foi deferido (ID 28489424) O MTPREV, sem 

sede de contestação, sustentou seus argumentos na impossibilidade de 

restituições de valores descontados indevidamente, anteriores a sua 

criação. Tais afirmações estão corretas e de acordo com a jurisprudência 

do TJMT, vejamos: Recurso Inominado: 1000270-84.2017.8.11.0048- PJe 

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE JUSCIMEIRA/MT 

Recorrente: SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA Recorrido: ESTADO DE MATO 

GROSSO Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 27/07/2018 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. 

SERVIDOR PÚLICO ATIVO. professor. regime de dedicação exclusiva. 

verba não habitual. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ. AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. AUSÊNCIA DE 

PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA 

RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO 

MT-PREV. ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, com relação aos 

descontos posteriores a 2015. sentença reformada. RECURSO 

CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o 

Recorrente SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA aduz o seguinte: a) que é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico 

Administrativo Educação Profissionalizado; b) que por exercer a função 

de dedicação exclusiva de Secretário de Escola, recebe, somado ao seu 

subsídio, uma gratificação propter laborem, designada de 

FDE.SECRET.ESC/PEB (função de dedicação exclusiva - secretário); c) 

que não obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua 

aposentadoria, o Recorrido ESTADO DE MATO, de maneira arbitrária e 

ilegal, está realizando desconto previdenciário sobre este valor; d) por tal 

razão, postula pela condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação 

de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários sobre 

a gratificação denominada FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, 

definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de 

todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2012 a 

2017. 2. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela 

transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo 

temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores 

para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 

n.º 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). 3. Portanto, faz jus o Recorrente à 

restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária. 4. Todavia, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso 

deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 

2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de 

todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela 

Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e 

financeira. Eis o teor do art. 2.º da LC 560: “A MTPREV, na qualidade de 

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do 

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a 

arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao 

custeio do RPPS/MT;” 5. A caracterização da autarquia como pessoa 

jurídica importa a ausência de identidade subjetiva em face da 

Administração direta. Isso porque a autarquia é titular de direitos e 

deveres em nome próprio, possuindo um patrimônio próprio. Portanto, 

possuindo autonomia administrativa, econômica e financeira, responde por 

suas ações e omissões. Em consequência, as contribuições ilegais 

efetuadas pela autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade 

da própria MT-PREV. Somente depois de exaurido o patrimônio da 

autarquia é que responde o Estado subsidiariamente (e não 

solidariamente) pelos prejuízos que aquela tenha causado a outrem, como 

leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Por ser sujeito de direitos, a 

autarquia, como se disse, responde pelos próprios atos. Apenas no caso 

de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do 

Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, 

pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como 

responder por isto, quem a criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si 

próprio, propiciando nisto a conduta gravosa reparável, não pode 

eximir-se de tais consequências". (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 

Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.) 

6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(N.U 1000270-84.2017.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, 

Publicado no DJE 30/07/2018). Desta forma, os pleitos autorais de parte 

autora se encontram em total consonância, tanto com a legislação da 

autarquia, autora dos descontos, como do entendimento jurisprudencial 

vigente de nosso estado. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. A contribuição previdenciária 

possui a finalidade de subsidiar a aposentadoria do trabalhador. Tal tributo 

incide sobre os vencimentos do servidor público. Contudo, surgiu 

recentemente a discussão sobre sua incidência nas parcelas 

indenizatórias que compõem os vencimentos dos servidores públicos. 

Diante do crescente número de demandas judiciais versando sobre a 

(im)possibilidade da incidência de contribuições previdenciárias sobre 

verbas de natureza indenizatórias de caráter transitório, bem como à 

existência de inúmeras decisões proferidas pelos tribunais pátrios, a 

matéria foi afetada a sistemática dos recursos repetitivos no STF, sendo 

julgada através do RE 593.068 (tema 163 da repercussão geral). A 

discussão travada no Supremo Tribunal Federal norteou-se no sentido de 

esclarecer se deve ou não incidir a contribuição previdenciária sobre as 

parcelas que não serão revertidas em benefício do trabalhador, uma vez 

que a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 11, estabelece apenas os 

ganhos habituais do empregado serão incorporados ao salário para efeito 

de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. 

Nesse sentido, à luz do disposto no artigo 201, § 11 da Constituição 

Federal, no julgamento do recurso acima destacado, o STF, por maioria, 

entendeu 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”. É que o terço constitucional de férias e os 

demais adicionais não se destinam a retribuir serviços prestados nem 

configuram tempo à disposição, não devendo incidir sobre tais verbas 

contribuição previdenciária. Sendo certo que o regime previdenciário no 

qual se dará a aposentadoria é, por natureza, retributivo, a consequência 

natural do desatendimento dos requisitos atuariais é a ilegitimidade da 

incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas que não se 

incorporam aos benefícios futuros. Se não há retribuição no benefício, não 

pode haver contribuição sobre o salário, sob pena de se ferir princípios e 

dispositivos constitucionais, notadamente os artigos 195 e 201 da 

Constituição Federal. Desta forma, os valores pagos referentes ao terço 

constitucional de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade, 

adicional por serviços extraordinários, não se incorporam à remuneração 

para efeitos de base cálculo e pagamento dos proventos da 

aposentadoria do servidor público, não havendo justificativa para, sobre 

tais parcelas, haver a incidência da referida contribuição previdenciária. 

Assim sendo, a evidência de lesão sofrida pela parte autora é irrefutável, 

visto que a mesma, trouxe aos autos a prova do indevido lançamento de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à 

aposentadoria do servidor, atraindo a incidência da tese firmada no Tema 

163/STF, submetido ao regime jurídico da Repercussão Geral. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos, CONDENAR o Requerido 

MTPREV à RESTITUIR EM DOBRO todos os valores que foram 

indevidamente descontados, conforme constam nos holerites da parte 

autora devidamente juntados aos autos, com juros e correção monetária, 

atualizado até 06/2019. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003053-15.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUEL ATOLEDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MIGUEL 

ATOLEDO DE SOUZA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., 

informando que celebrou contrato de financiamento de imóvel que não foi 

finalizado. Aduz que ainda assim o banco réu realizou diversas cobranças 

em débito automático, que quando suspendeu o débito automático passou 

a receber ligações de cobrança por empréstimos em atraso vindo a 

receber uma carta de cobrança em sua residência, que foi indevidamente 

negativada por um contrato de empréstimo para a compra de um imóvel 

que não foi concretizada. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma outra 

situação de preliminar ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido, citado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que, não foi demonstrado tendo em vista a revelia do 

Requerido. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pelo 

promovido, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando 

o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com injusta 

negativação de seu nome e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao 

Reclamado, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

decido: a) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) Julgar procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada; c) CONDENAR o reclamado 

a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

6.000,00 (seis 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; d) 

CONDENAR o reclamado a restituir à parte reclamante o valor de R$ 

8.331,73 (oito mil e trezentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) 

a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003431-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THALISSON PAIVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por THALISSON 

PAIVA RODRIGUES em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que o 

Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde o 

ano de 2014, contudo, não possui contrato com o Requerido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma outra situação de preliminar ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pelo demandando 

tendo em vista, que pelos documentos acostados aos autos pela parte 

autora, restou bem demostrando que os descontos em folha de 

pagamento do Requerente, eram efetuados pela parte Requerida, assim 

sendo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. REJEITO o pedido de 

prescrição da parte autora, já que o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) reconheceu o caráter subjetivo da prescrição, como se pode inferir 

de seu artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, o prazo 

prescricional de cinco anos tem início com o conhecimento do dano e de 

sua autoria, senão confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 129 de 519



serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Surge, assim, 

um novo dimensionamento da prescrição, valorizando a questão da 

informação e a boa-fé objetiva. Por todo o exposto não acolho a referida 

preliminar de mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. enho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com os descontos indevidos em sua conta e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte 

reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON PAIVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003432-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THALISSON PAIVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por THALISSON 

PAIVA RODRIGUES em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que o 

Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde o 

ano de 2014, contudo, não possui contrato com o Requerido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma outra situação de preliminar ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pelo demandando 

tendo em vista, que pelos documentos acostados aos autos pela parte 

autora, restou bem demostrando que os descontos em folha de 

pagamento do Requerente, eram efetuados pela parte Requerida, assim 

sendo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. REJEITO o pedido de 

CONEXÃO da parte Requerida, para reunião do referido processo, com o 

processo n.º 1003431-63.2019.8.11.0006 que tramita neste juízo, contra o 

mesmo réu, com os mesmos objetos processuais (pedido e causa de 

pedir), sob o fundamento de que uma decisão “una”, prestigiaria a 

economia processual e evitaria decisões conflitantes. Entretanto, não 

vislumbro qualquer risco de decisões que possam ensejar conflitos e 

inseguridade jurídica. Ademais, a reunião dos processos por conexão é 

uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o artigo 105 do Código de 

Processo Civil (CPC) concede ao magistrado uma margem de 

discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de 

risco da ocorrência de decisões contraditórias. Assim sendo, o 

reconhecimento da conexão é uma faculdade do magistrado e não uma 

obrigatoriedade e desta forma, vem reconhecendo os egrégios tribunais 

de nosso país: "LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA N.º 211 DESTA CORTE. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE 

CONEXÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DEFERIMENTO ATRELADO AO EXAME PERCUCIENTE DO JULGADOR. 1. A 

alegação de ofensa à coisa julgada não restou debatida e decidida pelo 

Tribunal a quo, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, 

incidindo o disposto no enunciado n.º 211 da Súmula desta Corte. 2. O 

Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas da causa, 

concluiu que não restaram comprovados os requisitos necessários à 

caracterização da conexão, e, portanto, a inversão do julgado atrai o 

óbice da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A reunião dos 

processos não se constitui dever do magistrado, mas sim faculdade, na 

medida em que a ele cabe gerenciar a marcha processual, deliberando 

pela conveniência, ou não, de processamento simultâneo das ações, à luz 

dos objetivos da conexão. 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no Ag 

1.150.570/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/09/2009, DJe 13/10/2009). Por todo o exposto, REJEITO a presente 

preliminar. REJEITO o pedido de prescrição da parte autora, já que o 

Código de Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o caráter subjetivo 

da prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, 
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havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de cinco anos tem 

início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: 

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria”. Surge, assim, um novo dimensionamento da 

prescrição, valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Por 

todo o exposto não acolho a referida preliminar de mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte 

reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO MARONESI (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003383-75.2017.8.11.0006 Vistos etc. Trata-se de Embargos 

à Execução oposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, alegando excesso à execução pautada no termo inicial da 

correção monetária, uma vez que não há nos autos documentos que 

comprovam a data em questão. Ademais, ainda que assim fosse, o direito 

do autor pleitear o reembolso estaria prescrito. É o necessário. Decido. Em 

que pese a matéria sobre prescrição ter sido aventada no Recurso 

Inominado, não houve pronunciamento sobre fato pela Turma Recursal, 

cujo acórdão não foi embargado pela ora Embargante. Portanto, houve 

preclusão para discussão deste tema. Dito isso, tenho que o cálculo do 

Exequente obedeceu aos parâmetros definidos em sentença, confirmado 

em segunda instancia, não sendo o Embargos à Execução via adequada 

para declarar a prescrição do direito do autor. Assim, tenho que o valor 

executado não se mostra excessivo, uma vez que obedeceu às diretrizes 

da sentença. Ante o exposto, julgo improcedente o Embargos à Execução. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004577-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004577-76.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA FGTS 

ajuizada por RAFAEL DE FREITAS SOUZA em face da FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, alegando que 

realizou com a Requerida contratos temporários, reiteradamente, no 

período de 2014 - 2017. Argumenta que, tendo em vista as sucessivas 

contratações, estas perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão 

pela qual entende nulo tais contratos. Requer a nulidade dos contratos e 

consequente condenação da Requerida ao pagamento do FGTS. A 

Requerida, por sua vez, apresentou contestação afirmando que os 

contratos com o autor não foram contínuos, sendo objeto de processos 

seletivos distintos. Sustenta o caráter administrativo do vínculo contratual 

com a parte autora, devidamente motivados por excepcional interesse 

público específico, o que torna impossível a concessão do pleito desta. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à 

relação jurídica de vínculo administrativo. As contratações temporárias 

devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 
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da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se dar 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade quando as 

atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. No presente 

caso, o autor foi contratado sucessivamente no período de 2014 - 2017, 

ou seja, por três anos consecutivos, situação que descaracteriza a 

contratação elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, 

portanto, enseja sua nulidade. Em que pese as alegações da Requerida, 

infere-se das provas documentais que os contratos foram prorrogados 

por aditivos. Há precedente da Turma Recursal do TJMT neste sentido: 

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - 

DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF 

E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – ALTRAÇÃO DO MARCO DE 

INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA 

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O STF reduziu o prazo prescricional de cobrança de valores 

não depositados no FGTS para cinco anos, reconhecendo repercussão 

geral no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF. 

Entretanto, no caso de o prazo prescricional já estar em curso na data do 

julgamento do Recurso Extraordinário (13/11/2014), o que ocorreu no 

presente caso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão, de modo que não havendo 

o decurso do prazo prescricional deve ser rejeitada a preliminar de 

prescrição. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do 

reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos 

ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo 

determinado. Mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos 

temporários e condenou a parte promovida ao pagamento do valor 

correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos 

contratos. Quanto à questão da atualização dos índices de correção 

monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações 

impostas contra a Fazenda Pública o Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 870947, estabeleceu que os valores serão 

atualizados monetariamente segundo o IPCA-E e os juros moratórios 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, razão pela 

qual o recurso deve ser provido neste aspecto. Sentença parcialmente 

re fo rmada .  Recu rso  pa rc ia lmen te  p rov ido .  (TRU.  R I 

1001128-81.2016.8.11.0006. Relatora LUCIA PERUFFO. Julgado em 

07.11.2019). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para 

condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço referente ao período efetivamente trabalhado, cujo valor deverá 

ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a 

propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO CARDOZO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT14308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1001624-76.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por ROSINALDO CARDOZO DE SOUZA em 

desfavor de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA, alegando que não contratou serviço de cartão de crédito da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

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. Indefiro o pedido de desistência 

da parte autora com fundamento no Enunciado 90 do FONAJE: 

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. No presente caso, 

verifica-se que o pedido de desistência foi feito após a juntada de prova 

que comprova a contratação, demonstrando indubitavelmente que trata-se 

de lide temerária. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos termo de adesão, 

realizado pelo autor junto ao estabelecimento comercial conveniado à 

Requerida, Drogaria Guanabara, cuja assinatura é compatível aos demais 

documentos assinados pelo autor. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) Revogar a liminar deferida; b) Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; c) 

Acolho o pedido contraposto condenando o autor ao pagamento do débito 

no montante de R$ 732,39 (setecentos e trinta e dois Reais e trinta e nove 

centavos). d) Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 
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parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO STAFFORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000732-36.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GILMAR FRANCISCO 

STAFFORTI REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por GILMAR FRANCISCO STAFFORTI em desfavor de 

SICREDI SUDOESTE – MT, alegando que é correntista da instituição 

financeira requerida, e que em meados do ano de 2016, esta, por meio de 

um de seus prepostos, o Sr. Julio César, se dirigiu até o local de trabalho 

onde exercia a função de vendedor, a fim de lhe cobrar a dívida 

decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas na Cédula de 

Crédito Bancário B31131637-7. Contudo, sustenta que como no momento 

em que o preposto da requerida foi até o seu local de trabalho, estava em 

horário de almoço, este realizou a cobrança do débito diretamente aos 

demais funcionários, lhe expondo a situação vexatória, constrangedora, 

humilhante. Alega ainda que o preposto da requerida agiu de forma 

grosseira. Por fim, alega que em razão do ocorrido se sentiu muito 

humilhado, razão pela qual pleiteia seja indenizado por danos morais. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. REJEITO o pedido de prescrição suscitado pela parte Requerida em 

sede de alegações finais, já que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

reconheceu o caráter subjetivo da prescrição, como se pode inferir de 

seu artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, o prazo 

prescricional de cinco anos tem início com o conhecimento do dano e de 

sua autoria, senão confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Surge, assim, 

um novo dimensionamento da prescrição, valorizando a questão da 

informação e a boa-fé objetiva. Por todo o exposto não acolho a referida 

preliminar de mérito. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O requerido aduz que a procura por seus associados 

no local de trabalho só ocorre em situações excepcionais, quando 

esgotados outros meios de estabelecer contato com os mesmos, a 

exemplo de quando não atendem ligações nos telefones indicados nos 

cadastros, e que quando isso acontece, o preposto que faz a visita se 

limita a convidar o associado a comparecer na unidade de atendimento 

para tratar do assunto pendente. Afirma ainda, que eventuais cobranças 

realizadas pela instituição financeira requerida através de seus 

colaboradores, respeitam o padrão da ética e da legalidade, de forma que 

todos são instruídos a atender os associados com muita atenção, 

urbanidade e respeito. Atrelado a isso, como se sabe, a lei em momento 

algum proíbe a cobrança realizada pelas instituições financeiras, visto que 

a cobrança nada mais é que um exercício regular do direito diante da 

inadimplência do devedor. Aliás, no caso dos autos o requerente 

confessa o débito. Em que pese o banco Requerido sustentar que a 

cobrança dos débitos existentes entre as partes, se enquadrarem dentro 

da legalidade, sendo um exercício regular de seu direito. As provas dos 

autos nos provam o contrário, sendo que, pela oitiva das testemunhas foi 

possível evidenciar a truculência nas cobranças em desfavor do 

Requerente. O Código de Defesa do Consumidor é taxativo em reprovar 

condutas em que o devedor inadimplente seja ridicularizado ou ameaçado, 

ou de qualquer forma constrangido a pagar seu crédito além dos limites 

traçados pela legislação: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Salienta-se que o disposto no caput 

do art. 42 do CDC deve ser lido conjuntamente com o art. 71. Do mesmo 

diploma legal: Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou 

enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o 

consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, 

descanso ou lazer: Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

Assim, tenho que houve exagero e falta de observância das normas 

consumeristas vigentes, por parte do demandado ao se dirigir até o local 

de trabalho do autor, para lhe efetuar cobranças, fato este passível de 

indenização por dano moral, conforme nos orienta a jurisprudência do 

TJMT: Recurso Inominado nº.: 1001102-55.2017.811.00004 – CH - PJE 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS 

Recorrente(s): ILTON MACIEL Recorrido(s): ELAINE CRISTINA DE JESUS 

NUNES Juíza Relatora: Patrícia Ceni Data do Julgamento: 19/07/2019 E M E 

N T A RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COBRANÇA 

VEXATÓRIA DE DÍVIDA EM REDE SOCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU O DANO MORAL SOFRIDO PELA 

PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – 

PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO 

DO JUIZ – POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL QUE DEVE SER MANTIDO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE DIMINUIÇÃO DE ACORDO COM 

OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a prova dos 

autos revela que a parte autora restou submetida à cobrança de forma 

vexatória pelo demandado em rede social, conduta que se revela ilícita, 

capaz de autorizar o pleito indenizatório, nos termos do art. 42 do CDC. 

Dano moral in re ipsa. 2. Comporta redução o valor da condenação para 

R$ 2.000,00 (Dois mil reais) observados os princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade, além da natureza jurídica da indenização e os parâmetros 

adotados neste colegiado em casos semelhantes ao dos autos. (N.U 

1001102-55.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 

23/07/2019). Desta forma, o presente caso, trata-se de evidente falha na 

prestação de serviço, cuja responsabilidade do Requerido é objetiva nos 

termos do artigo 14 do CDC. A situação a qual foi submetido o autor 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 
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sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que se refere a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR o reclamado a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6. 000,00 (seis 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO CESAR VITOR DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002127-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CASSIO CESAR VITOR DOS 

PASSOS REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por CASSIO CESAR VITOR DOS PASSOS em desfavor de VERDE 

TRANSPORTES, alegando que em 12/12/2017 efetuou a compra de 

passagem terrestre junto à Reclamada, para viagem que seria realizada no 

dia 13/12/2017, com saída prevista para as 08h45mim, pelo valor de R$ 

13,69 (treze reais e sessenta e nove centavos). Alega que chegou na 

rodoviária no horário correto, mas que apenas as 10h30mim foi avisado 

pelos prepostos da empresa que o ônibus havia estragado e não realizaria 

a viagem. Em razão do suposto atraso, aduz que sofreu danos de ordem 

moral e material, visto que não conseguiu realizar o Georeferenciamento 

de uma área de terra da sua família. Não havendo preliminares para serem 

analisadas, passa-se ao exame do mérito da lide colocada à apreciação 

do Poder Judiciário. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Na questão de fundo, 

compulsando-se os autos, verifica-se que a contenda funda-se na 

discussão acerca da configuração de dano moral e materiais advindos da 

não prestação de serviço por parte do Requerido. No tocante ao pleito 

autoral sobre danos materiais, a meu ver, diante da narrativa do 

demandante e as provas acostadas aos autos, este pedido se tornou 

nebuloso e longíquo da realidade. Haja vista, que a parte autora deveria 

demostrar cabalmente o efetivo prejuízo sofrido, lançar aos autos 

inúmeras teorias de danos sofridos, sem estarem alicerçadas com um 

conjunto probatório, que realmente influa no convencimento do magistrado 

no momento da prolação da sentença, de nada adiantará. Os argumentos 

de danos materiais e lucros cessantes, no presente caso se tornaram 

anêmicos juridicamente falando, sem qualquer robustez probatória que 

demostrassem tais fatos, desta forma, não há nenhuma possibilidade de 

serem acatados por este juízo. Nesta toada, na esteira dos fatos, não 

vislumbro a configuração de dano moral, mas sim mero dissabor, 

desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas 

relações e atividades cotidianas. Inoportuno considerar-se qualquer 

espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na esfera 

psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano moral, sob pena de 

deturpação do instituto. O Poder Judiciário deve sempre buscar a paz 

social, mediante a composição das lides, considerando relevantes 

situações que, no plano fático, assumam proporções capazes de justificar 

o reconhecimento da responsabilidade civil por dano moral e sua 

conseqüente reparação pecuniária. Neste trilho, corroboro a lição 

doutrinária de Sérgio Cavalieri Filho, exarada nos seguintes termos: “(...) 

só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento 

e humilhação são conseqüência, e não causa.” Sobre a caracterização do 

dano moral, assinala com propriedade o autor SÍLVIO DE SALVO VENOSA 

no sentido de que infortúnios comuns não estão a merecer a configuração 

de prejuízos ao patrimônio moral da parte: “Dano moral é o prejuízo que 

afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o 

prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades 

de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, 

cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é 

importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não 

se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que 

se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou 

nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. 

Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao 

magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal.” Vejamos o entendimento 

jurisprudencial do egrégio tribunal de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO DE 

ÔNIBUS- MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - 

OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E 

MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e 

interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite 

foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o 

ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na 

prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a 

reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos 

direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os 

contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá 

majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o 
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trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 

0001475-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020). 

Com efeito, o dano moral somente ingressará no mundo jurídico, gerando a 

subseqüente obrigação de indenizar, quando houver alguma grandeza no 

ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Assim, inexiste dano 

moral ressarcível quando o suporte fático não possui virtualidade para 

lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo. É possível que o 

autor tenha se sentido constrangido, mas o movimento da máquina 

judiciária para angariar ressarcimento pecuniário por este fato não me 

parece justificado. Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

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

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006225-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006225-91.2018.8.11.0006. INTERESSADO: JANILSON PROFETA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por JANILSON 

PROFETA SANTOS em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que o 

Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde o 

ano de 2015, contudo, não possui contrato com o Requerido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma outra situação de preliminar ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido, citado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado tendo em vista a revelia da Requerida. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem 

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

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002055-42.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS proposta por 

ONORIO HENRIQUE DA SILVA em desfavor do BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, alegando que realizou um 
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contrato de Alienação Fiduciário em Garantia de Bens Móveis foi 

celebrado em 27 de janeiro de 2017, sendo a última parcela a ser paga em 

10/06/2018. Narra que, encerrado o contrato, o Requerido efetuou mais 

três descontos indevidos em sua conta, totalizando R$3.209,99 (três mil 

duzentos e nove reais e noventa e nove centavos).. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Ressalte-se, que as instituições financeiras sujeitam-se às normas do 

Código de Defesa do Consumidor de sorte que respondem objetivamente 

pelos danos que vierem a causar ao reclamante por falhas na prestação 

de serviço. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido, em sua 

contestação, não apresentou justificativa plausível para os descontos 

após o termo final do contrato. Por sua vez, o autor demonstrou no 

referido extrato que o Requerido realizou desconto excedente em julho a 

setembro/2018. Obviamente, tal conduta tem o condão de desestabilizar 

financeiramente o consumidor que se programou para o número de 

descontos informados. Evidente a falha na prestação de serviço do 

Requerido, que flagrantemente agiu com descaso ao consumidor. Assim, a 

Reclamante faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, 

inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência 

do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a 

responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange ao 

ressarcimento em dobro, tenho que cabível, pois, o caso em apreço se 

enquadra ao disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Confirmar 

a liminar deferida; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, 

a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a 

restituir à parte reclamante, em dobro, a título de danos materiais, o 

montante total de R$ 6.419,98 (seis mil e quatrocentos e dezenove Reais e 

noventa e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004871-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE AMARAL DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETILA DA SILVA GUEDES OAB - MS23822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

CLEOMA MOURA COIMBRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004871-94.2019.8.11.0006. INTERESSADO: GLEIDE AMARAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLEOMA MOURA COIMBRA, PAYPAL DO BRASIL 

SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por 

GLEIDE AMARAL DOS SANTOS em face de HIGH TEC 

ELETRODOMESTICOS EIRELI e PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE 

PAGAMENTOS LTDA. Diz, em síntese, que no dia 26-08-2018 adquiriu da 

primeira reclamada uma lavadora de roupas cônsul CWC08AB-8 kg, 

voltagem 110 v pelo valor de R$869,90 (oitocentos e sessenta e nove 

reais e noventa centavos), parcelados em 10 (dez) vezes de R$ 89,99 

(oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) efetuada pelo cartão de 

crédito Mastercard e aprovado pela empresa PAYPAL DO BRASIL 

SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA, contudo, a parte autora pagou todas 

as parcelas e não recebeu o produto, ao que em razão de não ter 

recebido o produto solicitou o cancelamento da compra, mas, mesmo 

assim não recebeu o valor. A reclamada PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS 

DE PAGAMENTOS LTDA contesta alegando que é apenas agente 

intermediadora do pagamento. A primeira reclamada mesmo citada não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da segunda reclamada, visto que por ser agente intermediadora 

do pagamento também contribuiu para a cadeia de fornecimento e é 

responsável pela restituição dos valores pagos. DA REVELIA A parte 

reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Assim, concluo que a parte reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com as reclamadas, 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 às 

reclamadas provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedoras 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. Da análise dos vastos documentos 

apresentados pela parte autora verifica-se que o pedido foi cancelado em 

razão da não entrega, mesmo tendo a parte autora pago todas as 

parcelas. Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil das 

demandadas pelos defeitos do produto. Ademais, as reclamadas não se 

desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 

373, inciso II, do CPC. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, é 
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enfático ao anunciar que: 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 (...). Ainda, em seu 

parágrafo primeiro, preleciona: Não sendo o vício sanado no prazo máximo 

de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II- a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III- 

o abatimento proporcional do preço. Assim, diante dos defeitos 

apresentados no produto e não tendo as reclamadas sanado o vício no 

prazo legal resta evidente o direito da reclamante à restituição do valor de 

R$1.739,80 (hum mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), 

em dobro, devidamente corrigido, referente à importância efetivamente 

paga pelo produto. No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, assim, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). Grifei. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, bem como 

o valor do pedido inicial, reputo justa e razoável a condenação das 

reclamadas, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

CONDENAR as reclamadas na forma solidária à devolução do valor de 

R$1.739,80 (hum mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), 

já em dobro, corrigidos pelo INPC e juros de 1% a partir do efetivo 

pagamento; b) CONDENAR as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005468-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005468-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE VIEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

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

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por JOSÉ VIEIRA 

DOS SANTOS em face de BANCO BMG S/A. Diz, em síntese, que é 

aposentado por invalidez nº. 061.610.003-46, NIT: 111. 45399.44-9, com 

recebimento mensal no BANCO BMG S/A, Agência 104, OP: 215650, 

localizada nesta cidade de Cáceres/MT, contudo, percebeu que estava 

sendo descontado em seu benefício previdenciário o valor de R$116,76 

(cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos) que estavam sendo 

efetuados sobre denominação “CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO” e ao entrar em contato com a parte reclamada, reconhecendo 

o equívoco, realizou o estorno do valor de R$1.628,97 (um mil, seiscentos 

e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), contudo, requer 

indenização por danos morais. A parte reclamada contesta alegando de 

forma genérica que o débito é devido e que os valores foram debitados na 

conta da parte autora, trazendo aos autos TED. A liminar foi deferida. Pois 

bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em que 

pese a parte autora tenha trazido aos autos TED, o fato é que a parte 

autora admitiu que a reclamada realizou o estorno dos valores 

descontados, ao que a parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, RATIFICO a liminar e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) 
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DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; b) CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005484-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005484-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SEVERINO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por SEVERINO DE ALMEIDA em face BANCO LOSANGO S.A - 

BANCO MÚLTIPLO. Diz, em síntese, que realizou a compra de materiais de 

construção na empresa CONSTRUNORTE materiais para Construção em 

maio de 2018, parcelando em quatro parcelas de R$ 283,95 (duzentos e 

oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), sendo a primeira em 

junho de 2018, enquanto a última parcela venceria em setembro do mesmo 

ano, vindo a quitar todas as parcelas, mas, em novembro de 2018 foi 

negativado por um débito já quitado. A parte reclamada contesta alegando 

que o pagamento não foi processado dificultando encontrar o referido 

pagamento o que ocasionou a inscrição. Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada alega que houve falha no 

processamento do pagamento, não tendo o consumidor responsabilidade 

sob a negligência do prestador de serviço. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 283,95 (duzentos e oitenta e três reais e 

noventa e cinco centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

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

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005536-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA DA MOTTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CAMILO CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005536-13.2019.8.11.0006 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por MARIA PAULA DA MOTA em face de ADRIANA CAMILO 

CUNHA, na qual a parte autora objetiva receber a importância R$ 2.440,89 

(dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro Reais e oitenta e nove 

centavos), referente à contas de água e despesas de reparação do 

imóvel que a requerida não quitou no período em que alugou o imóvel de 

propriedade do reclamante. Decreto a revelia da Requerida nos termos do 

Enunciado 78 do FONAJE. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. A parte autora juntou aos autos faturas de consumo de 

água inadimplidas e orçamento dos objetos retirados/avariados no imóvel, 

corroborando suas alegações. Por sua vez, a reclamada não contestou 

os fatos narrados na inicial, presumindo, pois, verdadeiros. No que tange 

aos danos morais, não há nos autos qualquer prova que justifique a 

indenização extrapatrimonial. Isso porque à luz da Constituição vigente, o 

dano moral, em uma visão geral, é a “agressão a um bem ou atributo da 

personalidade”; e, em sentido estrito, é a “agressão à dignidade humana”, 

conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de 

responsabilidade civil[1]. Segundo a doutrina atual, o prejuízo econômico, 

por si, não configura o dano moral. Sobre o tema, importante transcrever a 

lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho[2], vejamos: .4.1 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 
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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. (...) Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial para condenar a demandada a pagar à reclamante o valor de R$ 

2.440,89 (dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro Reais e oitenta e 

nove centavos), devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da 

ação e acrescido de juros de mora a partir da citação pelo índice INPC. 

Sem custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO [1] 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil / Sergio 

Cavalieri Filho. – 11. ed. – São Paulo : Atlas, 2014. p. 111. [2] Op. Cit., p. 

112

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005577-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARAUJO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005577-77.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FELIPE DE ARAUJO E SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito proposta por FELIPE DE ARAÚJO E SOUZA 

em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que é pessoa idosa 

e que possui a saúde debilitada, ao que para receber o benefício 

previdenciário de 1 salário mínimo buscou a reclamada para abertura de 

uma conta salário, contudo, sem avisar, a parte reclamada realizou a 

abertura de uma conta corrente vindo a descontar serviços de Cesta Fácil 

Super, Vida Previdência BC. IND VII, Cartão de Crédito anuidade, Título de 

Capitalização, Bradesco Vida Previdência e taxas e encargos totalizando 

o valor de R$6.800,09 (seis mil e oitocentos reais e nove centavos) em 

descontos indevidos. A reclamada em contestação alega que as 

cobranças se tratam de exercício regular do direito, tendo em vista e 

efetiva contratação pelo autor. A liminar foi deferida para a suspensão 

dos descontos. Pois bem. 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 Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Em atenta análise às provas dos 

autos verifico que a parte reclamada não traz aos autos contrato de 

abertura de conta, sendo que consta nos autos que a conta objeto da lide 

trata-se de conta corrente em que foram descontadas diversas taxas 

totalizando o valor de R$6.800,09 (seis mil e oitocentos reais e nove 

centavos), contudo, o autor nega esta contratação. Assim, verifico que a 

parte ré detinha todas as condições para comprovar a correta prestação 

de serviço trazendo aos autos contrato de abertura de conta. 

Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Diante deste fato, é que restou evidenciado que a parte 

reclamada tem o dever de indenizar a parte reclamante pelos danos 

materiais no valor de R$6.800,09 (seis mil e oitocentos reais e nove 

centavos), em duplicidade. Porém, em que pese o ato ilícito praticado pela 

parte reclamada, o fato é que a parte reclamante não comprovou fato que 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é pacífico na 

jurisprudência que a simples cobrança sem maiores consequências não é 

passível de indenização por danos morais, senão vejamos: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MERA 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança 

indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada 

altere a conta corrente do autor para conta salário no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de 

R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.800,09 

(seis mil e oitocentos reais e nove centavos), em dobro, correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005578-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALICE DA SILVA RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito proposta por ALICE DA SILVA RAMOS em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que é pessoa idosa e 

analfabeta, ao que para receber o benefício previdenciário de 1 salário 

mínimo buscou a reclamada para abertura de uma conta salário, contudo, 

sem avisar, a parte reclamada realizou a abertura de uma conta corrente 

vindo a descontar serviços de Cesta Bradesco Expresso, Cartão de 

Crédito anuidade, Seguro Aqui e Tarifas Bancárias/encargos totalizando o 

valor de R$1.522,56 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e 

seis centavos) em descontos indevidos. A reclamada em contestação 

alega que as cobranças se tratam de exercício regular do direito, tendo em 

vista e efetiva contratação pelo autor. A liminar foi deferida para a 

suspensão dos descontos. Pois bem. 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 Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em atenta análise às 

provas dos autos verifico que a parte reclamada não traz aos autos 

contrato de abertura de conta, sendo que consta nos autos que a conta 

objeto da lide trata-se de conta corrente em que foram descontadas 

diversas taxas totalizando o valor de R$1.522,56 (um mil, quinhentos e 

vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), contudo, o autor nega esta 

contratação. Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições 

para comprovar a correta prestação de serviço trazendo aos autos 

contrato de abertura de conta. Cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Diante deste fato, é que restou 

evidenciado que a parte reclamada tem o dever de indenizar a parte 

reclamante pelos danos materiais no valor de R$1.522,56 (um mil, 

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), em 

duplicidade. Porém, em que pese o ato ilícito praticado pela parte 

reclamada, o fato é que a parte reclamante não comprovou fato que 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é pacífico na 

jurisprudência que a simples cobrança sem maiores consequências não é 

passível de indenização por danos morais, senão vejamos: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MERA 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança 

indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada 

altere a conta corrente da parte autora para conta salário no prazo de 5 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até 

o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 

R$1.522,56 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis 

centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir 

dos descontos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005579-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005579-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LAURINDA CATARINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito proposta por LAURINDA 

CATARINA DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em 

síntese, que é pessoa idosa e com saúde debilitada, ao que para receber 

o benefício previdenciário de 1 salário mínimo buscou a reclamada para 

abertura de uma conta salário, contudo, sem avisar, a parte reclamada 

realizou a abertura de uma conta corrente vindo a descontar serviços de 

Cesta Fácil Econômica, Bradesco Vida Previdência, Seguro Aqui, 

OdontoPrev e Tarifas Bancárias/encargos totalizando o valor de R$ 

6.596,36 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis 

centavos) em descontos indevidos. A reclamada em contestação alega 

que não é responsável pelo desconto da OdontoPrev, sendo este 

contratado com terceiros, bem como trouxe aos autos os termos de 

adesão aos seguros de vida devidamente assinado pela parte autora. A 

liminar foi deferida para a suspensão dos descontos. Pois bem. 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 Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em atenta análise às provas dos autos verifico em que pese 

a parte reclamada tenha comprovado a contratação dos seguros de vida e 

sendo a OdontoPrev serviço contratado por terceiros, o fato é que a parte 
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autora contesta a abertura de conta salário para recebimento do benefício 

previdenciário que não contratou, ocasionando assim tarifas e encargos 

da conta. Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições para 

comprovar a correta prestação de serviço trazendo aos autos contrato de 

abertura de conta. Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Diante deste fato, é que restou 

evidenciado que a parte reclamada tem o dever de indenizar a parte 

reclamante pelos danos materiais relativos às tarifas e encargos da conta, 

em duplicidade. Porém, em que pese o ato ilícito praticado pela parte 

reclamada, o fato é que a parte reclamante não comprovou fato que 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é pacífico na 

jurisprudência que a simples cobrança sem maiores consequências não é 

passível de indenização por danos morais, senão vejamos: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MERA 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança 

indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada 

altere a conta corrente da parte autora para conta salário no prazo de 5 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até 

o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte 

reclamada à restituição dos valores cobrados a título de taxas e encargos 

referentes à conta corrente apenas, em dobro, correção monetária pelo 

INPC e juros de 1% a partir dos descontos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005299-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE MORAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005299-76.2019.8.11.0006 Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. MARIA ARLETE MORAES 

BARBOSA ajuizou AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REAJUSTES C/C 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018 

COM PEIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, pleiteando o 

pagamento da Revisão Geral Anual – RGA referente ao ano de 2018. 

Narra a promovente que a aludida verba foi prevista no art. 3º, inciso III 

(2,20% em setembro/2018) e art. 5º, incisos I (2% em outubro/2018) e II 

(2,19% em dezembro/2018), ambos da Lei Estadual nº 10.572/2017, 

contudo o pagamento foi suspenso por decisão do TCE/MT proferido no 

julgamento singular nº 342/ILC/2018. Fundamenta a pretensão o argumento 

de que o TCE/MT invadiu competência legislativa e judiciária. Em sede de 

contestação o Requerido suscitou preliminar de incompetência do juizado 

especial ante a complexidade da matéria e necessidade de liquidação no 

caso de procedência: Rejeito a preliminar de incompetência, pois, o artigo 

38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, não se aplica ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, conforme 

pronunciamento jurisprudencial: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE RITO COMUM - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - 

VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE - SENTENÇA ILÍQUIDA - 

POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. 1 - Nos termos da Lei nº 12.153/09, é de competência 

absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em 

face do Estado e do Município cujo valor seja de até 60 (sessenta) 

salários mínimos. 2 - A limitação prevista no art. 8º da Resolução nº. 

700/2012 deste E. Tribunal de Justiça persistiu apenas até 23/6/15, por 

força do previsto no art. 23 da Lei nº. 12.153/09. 3 - Consoante 

posicionamento jurisprudencial, em se tratando de litisconsórcio ativo 

facultativo, como no caso se verifica, para que se fixe a competência dos 

Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, 

individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 

(sessenta) salários mínimos, previsto na Lei nº. 12.153/09. 4 - A vedação 

de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, 

não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui 

ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei 12.153/09, que não 

reproduz aquela norma restritiva. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.18.028589-2/000, Relator (a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/4/0018, publicação da sumula em 27/4/2018) 

[Destaquei]. Passo ao julgamento do mérito. Conforme destacado a 

presente demanda objetiva o recebimento do RGA nos percentuais 

fixados nos art. 3º, inciso III (2,20% em setembro/2018) e art. 5º, incisos I 

(2% em outubro/2018) e II (2,19% em dezembro/2018), ambos da Lei 

Estadual nº 10.572/2017. Em decisão proferida em 21/05/2018 o TCE/MT 

suspende, de forma geral, o RGA previsto na Lei Estadual nº 10.572/2017, 

contudo, em consulta ao processo nº 18.348-2/2018 diretamente no site 

do TCE/MT[1] observou-se que no âmbito do julgamento singular nº 

885/ILC/2018 publicado em 27/09/2018 houve a revogação da suspensão 

tão somente quanto ao inciso III do art. 3º nos seguintes termos: Posto 

isso, com base no poder geral de cautela e nos artigos 82 e 83, III da Lei 

Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica TCE/MT) e artigo 297 e 

seguintes da Resolução Normativa nº 14/2007 (Regimento Interno 

TCE/MT), DECIDO no sentido de: a) acolher o pedido contido na petição 

inominada protocolada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, e; b) 

modificar os efeitos da medida cautelar proferida por meio do Julgamento 

Singular nº 342/ILC/2018, homologado pelo Acórdão nº 186/2018-TP, a fim 

de excluir da alínea "a" a determinação de suspensão de implantação e 

pagamento do percentual de reajuste do artigo 3º, III, da Lei Estadual nº 

10.572/2017, permanecendo inalteradas as demais disposições (grifo 
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nosso). Portanto haveria falta de interesse de agir da promovente quanto 

ao recebimento do percentual previsto neste inciso específico. Por fim, em 

26/11/2018 houve a prolação do acórdão 539/2018 – TP no qual restou 

decidido, com redação dada pelo acórdão nº 291/2019 – TP que acolheu 

em parte os Embargos de Declaração opostos: a) conhecer e julgar 

PROCEDENTE a Representação de Natureza Interna acerca de 

irregularidades na concessão de Revisão Geral Anual - RGA aos 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por intermédio 

da Lei nº 10.572/2017 […]; b) determinar ao Governador do Estado de 

Mato Grosso, Sr. José Pedro Gonçalves Taques e aquele que vier a lhe 

suceder, que: b.1) implante o percentual da revisão de 2%, previsto no 

inciso I do artigo 5º da Lei Estadual nº 10.572/2017, referente à primeira 

parcela de RGA do ano de 2018, somente se o Poder Executivo Estadual 

tiver capacidade financeira de cumprir com suas obrigações 

constitucionais, legais e contratuais, inclusive o artigo 23 da LRF, e 

especialmente de: (i) repassar os duodécimos aos poderes e órgãos 

autônomos até o dia vinte de cada mês; (ii) repassar as transferências 

constitucionais e legais dentro dos seus respectivos prazos ou datas 

previstas; e, (iii) pagar a folha de pagamento dos servidores públicos e 

militares até o dia dez do mês seguinte ao que se refere, nos termos artigo 

147, § 2º, Constituição do Estado; b.2) suspenda a implantação e o 

pagamento do percentual da revisão de 2,19%, previsto no inciso II do 

artigo 5º da Lei Estadual nº 10.572/2017, referente à segunda parcela de 

RGA do ano de 2018, por caracterizar aumento real de remunerações e 

subsídios; […]. A Constituição Federal no art. 70 e ss atribuiu ao Tribunal 

de Contas função fiscalizadora. Ainda, é de sua alçada observar o 

cumprimento das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal zelando 

pelo equilíbrio, neste caso, das finanças estaduais. Tais diretrizes são 

reproduzidas na Lei Orgânica do TCE/MT – Lei Complementar nº 269/2007 

que dispõe: Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na 

forma estabelecida nesta lei, em especial, compete: […] III. fiscalizar o 

cumprimento das normas específicas relativas à responsabilidade na 

gestão fiscal; […] § 1º. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe 

compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência 

e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, 

bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. Art. 

35 A fiscalização de que trata este capítulo tem por finalidade verificar a 

legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade de atos administrativos 

em geral, bem como o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, 

visando assegurar a eficácia do controle externo e instruir o julgamento de 

contas a cargo do Tribunal. Art. 37 O Tribunal de Contas fiscalizará o 

cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, nos termos da 

legislação vigente e na forma estabelecida nesta lei e no regimento interno. 

No uso de suas atribuições o TCE/MT procedeu com análise da legalidade 

e legitimidade de dispositivos da Lei Estadual nº 10.572/2017 concluindo 

que o aumento previsto no inciso I do art. 5º somente deveria ser 

concedido preenchido os requisitos legais para tanto e a suspensão do 

aumento previsto no inciso II do art. 5º por configurar aumento real da 

remuneração desvirtuando a finalidade precípua do RGA. Não há que se 

falar em invasão de competência quer seja do Poder Legislativa, quer seja 

do Poder Judiciário, pois o acórdão proferido pelo TCE, ao contrário do que 

afirma a autora, sequer cogitou declarar a inconstitucionalidade da Lei 

Estadual em exame tanto que o item b.4 do acórdão acima mencionado 

possui a seguinte recomendação: b.4) avalie a oportunidade e 

conveniência de enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa, dispondo 

sobre a revogação do inciso II do artigo 5º e do artigo 6º da Lei Estadual 

nº 10.572/2017; A promovente sustenta ainda que o RGA é um direito 

líquido seu materializado na Lei Estadual nº 10.572/2017. O RGA – Revisão 

Geral Anual se encontra positivado no art. 37, inciso X da Constituição 

Federal, in verbis: 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: […] X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Surge, em 

decorrência da norma supra, a Lei Estadual nº 8.278/2004 que condiciona 

os seguintes requisitos para a concessão do RGA: Art. 3º A revisão geral 

anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do 

exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos: I - 

ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder 

aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

verificadas no exercício anterior ao da revisão; II - incremento da Receita 

Ordinária Líquida do Tesouro verificado no exercício anterior ao da revisão 

e atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei; 

(Alterado pela Lei nº 10.819, de 28/01/2019) III - capacidade financeira do 

Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e 

despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e 

social (grifo nosso). Seguindo esta esteira de pensamento o TCE/MT 

proferiu acórdão condicionando o pagamento do reajuste previsto no art. 

5º, inciso I da Lei Estadual nº 10.572/2017 a existência de capacidade 

financeira do Estado de Mato Grosso, bem como suspendeu a aplicação 

do inciso II do art. 5º da referida lei por inexistir perda salarial, mas, ao 

contrário configurar aumento real do subsídio. Neste sentido vide o 

parecer do Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha em 26/11/2018: 48. 

Em relação ao exercício de 2018, no momento da aprovação da Lei 

Estadual nº 10.572/2017, não havia INPC apurado para o período, todavia, 

o art. 4º fixou o INPC em 4,19%, com base na projeção do percentual da 

variação do INPC apurado para 2017, cuja implantação foi dividida em duas 

parcelas, a serem implementadas em outubro/2018 (2%) e em 

dezembro/2018 (2,19%), conforme art. 5º, I e II, da referida lei. 49. Ocorre 

que o INPC utilizado como parâmetro para reajuste do exercício de 2018, 

foi somente e 2,07%, ou seja, em percentual inferior à projeção de 4,19% 

prevista na Lei Estadual nº 10.572/2017, caracterizando aumento real de 

2,12% na remuneração e no subsídio dos servidores públicos no exercício 

de 2018. O acórdão nº 539/2018 – TP, conforme anteriormente ementado, 

especificamente quanto aos percentuais do reajuste previsto no art. 5º da 

Lei Estadual nº 10.572/2017, manter a concessão do percentual de 2% 

(inciso I), desde que exista capacidade financeira para tanto e suspender 

o reajuste de 2,19% (inciso II) por este se configurar de aumento da 

remuneração travestido de recomposição. Desta feita, o acórdão proferido 

pelo TCE/MT se limitou a observar os critérios legais previamente fixados 

para a concessão do RGA. Não obstante os ditames contidos na Lei 

Estadual nº 8.278/2004 que concedem o RGA nos patamares já 

reproduzidos, não se pode ignorar os preceitos que balizam tal concessão 

fixados no art. 3º da Lei Estadual nº 8.278/2004. Não foi produzida 

nenhuma prova nos autos a indicar o atendimento dos requisitos do art. 3º 

da Lei Estadual nº 8.278/2004, nem da Lei Complementar nº 101/2000, 

motivo pelo qual não há que se falar em direito adquirido ou 

obrigatoriedade no imediato pagamento dos percentuais de reajuste. 

Diante do exposto, com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a pretensão 

autoral. Deixo de condenar o promovente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Sentença 

publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO [1] 

ht tps: / /www.tce.mt.gov.br/protocolo/deta lhe/num/183482/ano/2018. 

Acesso em abril/2020.
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DE BRITTO REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por NEILA APARECIDA 

FERREIRA DE BRITTO em face de CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. Diz, em 

síntese, que é pessoa idosa e que recebe benefício previdenciário de 1 

salário mínimo, contudo, percebeu que estava sendo descontado o valor 

de R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) referente a um 

seguro da reclamada que não contratou. A parte reclamada em 

contestação alega que a parte autora efetivou a contratação do seguro, 

bem como foram descontados o valor de R$342,65 (trezentos e quarenta 

e dois reais e sessenta e cinco centavos) e que após a manifestação da 

parte autora a apólice foi cancelada. A liminar foi deferida para a 

suspensão dos descontos. Pois bem. 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 Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em atenta análise às 

provas dos autos verifico que a parte reclamada não comprovou a 

efetivação contratação do seguro, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center". Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições 

para comprovar a correta prestação de serviço trazendo aos autos 

contrato de abertura de conta. Cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Diante deste fato, é que restou 

evidenciado que a parte reclamada tem o dever de indenizar a parte 

reclamante pelos danos materiais referentes aos descontos indevidos no 

valor de R$342,65 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), como informado na contestação. Porém, em que pese o ato 

ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte reclamante não 

comprovou fato que ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é 

pacífico na jurisprudência que a simples cobrança sem maiores 

consequências não é passível de indenização por danos morais, senão 

vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE 

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Desta forma, vislumbro 

que parte autora realizou reclamação no Reclame Aqui que foi 

prontamente respondida e atendida pela empresa, ao que não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada à 

restituição dos valores R$342,65 (trezentos e quarenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e 

juros de 1% a partir dos descontos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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1005590-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LAURINDA CATARINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por LAURINDA CATARINA 

DE OLIVEIRA em face de SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS. Diz, em 

síntese, que é pessoa idosa e que recebe benefício previdenciário de 1 

salário mínimo, contudo, percebeu que estava sendo descontado o valor 

de R$31,30 (trinta e um reais e trinta centavos), referente a um seguro da 

reclamada que não contratou. A parte reclamada em contestação alega o 

serviço foi contrato por intermédio de LUIZ FRANCISCO DE SOUZA - 

VENDAS e se deu por meio telefônico, ao que após a contestação da 

parte autora o serviço foi cancelado. A liminar foi deferida para a 

suspensão dos descontos. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCLUSÃO DE 

TERCEIROS NO POLO PASSIVO Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva da parte reclamada, vez que foi quem realizou os 

descontos e, ainda, quanto ao pedido de inclusão de terceiro no polo 

passivo este pedido é incompatível com o rito dos juizados especiais nos 

termos do artigo 10 da lei 9099/95. Pois bem. 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 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Em atenta análise às provas dos autos verifico que a parte reclamada não 

comprovou a efetivação contratação do seguro, pois, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center". Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições 

para comprovar a correta prestação de serviço trazendo aos autos 

contrato de abertura de conta. Cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 
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comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Diante deste fato, é que restou 

evidenciado que a parte reclamada tem o dever de indenizar a parte 

reclamante pelos danos materiais referentes aos descontos indevidos no 

valor de R$ 219,10 (duzentos e dezenove reais e dez centavos). Porém, 

em que pese o ato ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a 

parte reclamante não comprovou fato que ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento, pois já é pacífico na jurisprudência que a simples cobrança 

sem maiores consequências não é passível de indenização por danos 

morais, senão vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – 

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO 

PLANO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM 

CONTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Desta forma, vislumbro 

que parte autora realizou reclamação no Reclame Aqui que foi 

prontamente respondida e atendida pela empresa, ao que não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada à 

restituição dos valores R$219,10 (duzentos e dezenove reais e dez 

centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir 

dos descontos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS MACHADO BARROS (REQUERENTE)

JOSE ELIAS BARROS (REQUERENTE)

MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDA DORACI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005834-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA DORACI 

MACHADO, JOSE ELIAS BARROS, JOSE LUCAS MACHADO BARROS, 

MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. Trata-se Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por APARECIDA DORACI 

MACHADO BARROS, JOSE LUCAS MACHADO BARROS, JOSE ELIAS 

BARROS e MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dizem, em síntese, 

que são uma família e que residem sob o mesmo teto na comunidade São 

José, Sítio Cantinho do Céu, Zona Rural desta comarca de Cáceres – MT, 

ao que no dia 23 de setembro de 2019 (segunda-feira) houve a queda 

externa de energia elétrica na região aonde moram, contudo, após 

algumas horas a energia elétrica dos seus vizinhos retornou, mas não a 

dos autores. Assim, buscou de várias formas a solução com a parte 

reclamada por ligações (protocolos fornecidos pela Requerida n° 

60064737, 60060618, 60034539, 60025191, 60000142, 60083109 e 

60088622), bem como o funcionário da ré chegou a ir até a residência ver 

ocorrido, apenas informando que o problema seria solucionado. Contudo, 

somente no dia 27-09-2019, às 10:00h, os funcionário da reclamada 

compareceram e restabeleceram o serviço, ao que neste período tiveram 

perdas de alimentos, bem como a autora MARIA EDUARDA PEREIRA DA 

SILVA, que havia sofrido um acidente com queimaduras na perda, sofreu 

muito pois somente conseguia dormir com o ventilador na perna, tendo, 

inclusive, que ser deixada do lado de fora da casa em razão da ausência 

do ventilador. A reclamada por sua vez sustenta que não foram 

registrados queda de energia neste período, motivo pelo qual não tem o 

dever de indenizar a parte autora. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA De início vejo que não há se falar em 

complexidade apta a afastar a competência do Juizado, vez que as 

provas dos autos são suficientes para julgamento da lide. Pois bem. 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. 

No caso, vislumbro que a parte reclamada, em que pese não tenha 

registro no seu sistema de queda de energia na data mencionada na 

exordial, não comprovou que tomou os procedimentos para averiguação 

dos fatos, bem como análise técnica nos equipamentos elétricos que seria 

de sua responsabilidade. Ainda, vislumbro que a parte autora trouxe todos 

os protocolos das chamadas realizadas à parte reclamada, que não foram 

impugnados. Os danos morais decorrentes desse defeito devem ser 

reconhecidos, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que 

ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à reclamada. Ademais, a Turma Recursal de Mato 

Grosso já firmou o entendimento de que é dispensável a prova da 

interrupção da energia elétrica quando os fatos são comprovados 

mediante outros meios de provas, senão vejamos: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 

– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE 

CONSTANTE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO 

DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA VIRADA DO ANO POR 06 HORAS E 

POR 13 HORAS NA SEMANA SEGUINTE – DEMORA NA RELIGAÇÃO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE 

– INTERRUPÇÕES INCONTROVERSAS – FATO INCONTROVERSO QUE 

INDEPENDE DE PROVA – INTERRUPÇÃO NA VIRADA DO ANO E NA 
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SEMANA SEGUINTE – DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A revogação da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em 

contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o 

beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas 

processuais. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das 

razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da 

pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 

nº 9.099/95. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 

210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor 

decorrentes de danos elétricos. A ocorrência de caso fortuito e força 

maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Em se tratando as interrupções 

de fatos incontroversos, não há que se exigir a alegada prova da 

interrupção, como exigido na sentença, pois a tese de defesa é de que as 

interrupções ocorreram em virtude de caso fortuito e força maior por 

conta da queda de uma árvore. Entretanto, não havendo comprovação de 

que houve fortuito externo em ambos os eventos narrados na inicial e 

sendo o tempo de solução excessivo (6 horas na virada do ano e 13 

horas na semana seguinte), de rigor o reconhecimento de que os fatos 

ultrapassam o mero aborrecimento. O valor da indenização por dano moral 

deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 8012489-70.2017.8.11.0028, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifei e sublinhei) Já no que 

concerne à 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), para cada 

autor, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora MARIA EDUARDA 

PEREIRA DA SILVA, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) CONDENAR a reclamada em 

indenização por danos morais no valor de R$ 4. 00,00 (quatro mil reais), 

para cada autor, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora MARIA 

EDUARDA PEREIRA DA SILVA , a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

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

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ZANINELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000375-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RENATO ZANINELO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, 

passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de Reclamação com pedido de 

tutela específica de urgência ajuizada por RENATO ZANINELO DE 

OLIVEIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN alega o Autor, ter seu veículo apreendido pela Polícia 

Militar, em razão de o seu veículo circular com licenciamento e seguro 

obrigatório vencidos. Alega, irregularidade na manutenção da apreensão, 

atribuído por ele, em razão do movimento grevista. A tutela antecipada foi 

deferida ID 11630274. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O Requerido em sua 

contestação alega inépcia da inicial, afirmando que a exordial está 

estribada em alegações genéricas e que não decorre de uma conclusão 

lógica, refutando os pedidos da inicial, o que não pode prosperar, uma vez 

que a inicial traz consigo todas as provas dos fatos alegados de forma 

pormenorizada, onde comprova que o Autor emitiu e quitou todas as guias 

referentes aos débitos pendentes (licenciamento, IPVA, seguro obrigatório 

e estadia ilegal alusivo a 38 dias). Assim sendo, REJEITO a presente 

preliminar. O Requerido DETRAN-MT, suscitou a preliminar de interesse de 

agir, entretanto, é incabível a alegação de carência da ação por falta de 

interesse de agir por parte da ré. Mister citar a lição do Professor 

Alexandre Câmara: “Pode-se definir o interesse de agir como a utilidade do 

provimento jurisdicional pretendido pelo demandante (…) (…) O interesse 

de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que 

esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: necessidade 

da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Fala-se assim 

em interesse-necessidade e interesse-adequação.” (Lições de Direito 

Processual Civil, Vol I, 6ª edição, páginas 110, 111). Assim, resta 

plenamente configurado o interesse de agir do Autor, pois a pretensão foi 

deduzida de forma clara, havendo, descaradamente, no direito objetivo, 

possibilidade jurídica de obtenção da prestação jurisdicional, qual seja, a 

condenação do réu a obrigação de fazer procedendo com a imediata 

restituição ao Autor, sem exigência de pagamento de despesas de 

depósito/permanência ou de pátio. A negativa do Requerido em liberar o 

veículo ofende o direito de propriedade do autor, uma vez que não há 

qualquer justificativa legal para a manutenção da apreensão do mesmo. A 

retenção do veículo e a cobrança de diárias por mais de 30 dias ferem 

inúmeros direitos consagrados pela Constituição da República e Leis 

infraconstitucionais. Um deles é o direito de propriedade que se encontra 

alicerçado na Lei Maior, no título que aborda os “Direitos e Garantias 

Fundamentais”. É cristalino que a propriedade é um direito fundamental. 

Encontra-se respaldo, ainda, na lei infraconstitucional, no art. 262 do 

Código de Transito Brasileiro: Art. 262 - O veículo apreendido em 

decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele 

permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade 

apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até 30 

(trinta) dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. É 

entendimento dos Tribunais Superiores que as diárias sejam limitadas em 

30 dias: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE ESTADIA. COBRANÇA 

REFERENTE AO DEPÓSITO DA MOTOCICLETA DO RECORRENTE NO PÁTIO 

DO DETRAN APÓS SER APREENDIDA. DIÁRIAS COBRADAS POR PERÍODO 

SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO 

SEM O PAGAMENTO DA TAXA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA, NO 

ENTANTO, QUE DEVE SER LIMITADA AO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA 

DIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 

NULIDADE DA COBRANÇA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. legal invocado não foi analisado pela instância de origem (TJPR 

- 3Âª Turma Recursal em Regime de Exceção - 

0001539-24.2014.8.16.0055/0 - Cambará - Rel.: DOUGLAS MARCEL 

PERES - - J. 19.08.2016) No caso, a parte autora pagou por 38 (trinta e 

oito) dias de diária de pátio. Agora, o DETRAN exige o pagamento de mais 

78 (setenta e oito) dias de diárias referentes ao tempo em que se 

encontrava de greve. Ora, apesar de ser legítima a apreensão, o 

proprietário do veículo vê-se obrigado a pagar por estadia em prazo 

superior ao defeso em lei e em razão de greve imputada única e 

exclusivamente ao próprio órgão que o cobra. Não havendo razões para a 

manutenção da situação imposta ao veículo do requerente, deve ser 

confirmada a liminar por seus próprios e jurídicos fundamentos. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 
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confirmando a liminar proferida, para determinar a liberação do veículo ao 

autor. Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos 

autos. Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o 

reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005025-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005025-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TALITA RODRIGUES LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA – SUBSTITUTIVA FGTS ajuizada 

por TALITA RODRIGUES LEITE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando que realizou com o Requerido contratos temporários, 

reiteradamente, no período de 2013 - 2017. Argumenta que, tendo em vista 

as sucessivas contratações, estas perderam a excepcionalidade da 

temporalidade, razão pela qual entende nulos tais contratos. Requer a 

nulidade dos contratos e consequente condenação da Requerida ao 

pagamento do FGTS, décimo terceiro e terço constitucional de férias. O 

Requerido, por sua vez, apresentou contestação afirmando o caráter 

administrativo do vínculo contratual com a autora, o que torna impossível a 

concessão do pleito desta. Arguiu, ainda, prescrição do débito. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que, 

reconhecida a nulidade do contrato e consequente levantamento do FGTS, 

aplica-se ao caso a prescrição trintenária. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS E 

ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 – DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ADMINISTRATIVA – FGTS – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Contrato temporário nulo não afasta a exigência dos direitos 

constitucionais trabalhistas previstos ao art. 7º e estendido aos 

servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da Constituição. A prescrição 

quinquenal prevista ao art. 1º, do DL nº 20.910/1932, aplica-se às verbas 

devidas a título de décimo-terceiro salário e férias e respectivos 

adicionais, tendo como termo inicial a data do protocolo do ajuizamento da 

ação de cobrança. O reconhecimento do direito ao levantamento do FGTS 

quando da nulificação do contrato firmado com a Administração é medida 

que se impõe, aplicando-se ao caso a prescrição trintenária, com as 

modulações feitas pelo C. STF. (TJMT. Apelação / Remessa Necesária 

41289/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). Quanto ao mérito, é certo que as normas da CLT são 

inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo. As contratações 

temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso 

IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem 

concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade 

quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo 

público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. No 

presente caso, é incontroverso que a autora foi contratada 

sucessivamente no período de 2013 - 2017, ou seja, por três anos 

consecutivos, situação que descaracteriza a contratação elencada no 

dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Em 

caso análogo se posicionou nesse sentido nosso Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR – SENTENÇA 

EXTRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – 

NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – 

SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO 

TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS 

CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. As normas 

da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo 

administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são 

inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de 

terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para declarar nulos os contratos realizados, bem 

como para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período efetivamente trabalhado, valor 

este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 

1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000003-39.2020.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por 

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. Entretanto, a negativação é indevida, pois, não contratou os 

serviços da Requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 
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para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da inicial, 

não merece ser acatada, haja vista que o comprovante de endereço está 

em nome da autora. Ademais, pondero que é uma faculdade do próprio 

demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do local 

onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos termos 

do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente 

competente para apreciar a presente reclamação. O Requerido arguiu falta 

de interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Passo ao julgamento do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos 

autos gravação na qual a parte autora confirma dados pessoais e aceita a 

migração do plano de telefonia. Tais elementos afastam indícios de fraude, 

portanto, tenho que o débito da parte autora restou comprovado. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

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

Acolho o pedido contraposto condenando a parte autora a pagar à 

requerida o valor de R$ 125,19 (cento e vinte e cinco Reais e dezenove 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012316-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINACIO CECILIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012316-83.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

MARINACIO CECILIO DE ARRUDA Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a 

parte autora foi intimada para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento, permanecendo inerte até a presente 

data. Assim, a extinção da presente ação é medida que se impõe, posto 

que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte 

autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 22 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011964-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011964-28.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO BORDONI RIBEIRO 

- ME REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A.. Após o trânsito em julgado 

e pedido de Execução, sobreveio notícia de deferimento de pedido de 

recuperação judicial da Executada, e subsequente homologação do plano 

de recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado 

na data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 

29/06/2016, nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral 

dos Credores foi realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, 

importante destacarmos que o instituto da recuperação judicial foi 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 

11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação da Empresa, 

deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da empresa e de seus 

bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer distinção entre os créditos 

concursais e créditos extraconcursais, que no caso da Executada tem 

como marco a data de 20 de junho de 2016. Quanto ao crédito especifico 

do presente feito, o evento danoso ocorreu no ano de 2014. Assim, nos 

termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito 

está sujeito a Recuperação Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 59 da 

mesma lei, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, ensejando a extinção da obrigação original através 

da constituição de uma nova obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do 

Código Civil, sujeitando o devedor e todos os credores ao referido plano. 

Nesse cenário, torna-se evidente que a competência para dar 

prosseguimento a presente execução é da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Superada a questão 

quanto à competência para realizar constrição de valores em eventuais 

contas da Executada, necessário análise quanto ao valor do crédito. 
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Verifica-se que a Requerida apresentou cálculo no valor de R$ 10.248,80 

(dez mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), arguindo 

excesso na quantia de R$ 174,80 (cento e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos). Assim sendo, Homologo o cálculo apresentado pela 

Embargante no valor de R$ 10.248,80 (dez mil duzentos e quarenta e oito 

reais e oitenta centavos). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo 

em dar prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha 

interesse na constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar 

junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em 

consonância com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo 

Universal cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça 

Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças 

que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se 

de processo virtual, possibilitando a própria parte providenciar o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010410-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO OAB - MG0088304A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010410-24.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ODENILSON JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, BRASILVEICULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O C. Superior Tribunal Justiça ao a julgar o Recurso 

Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, 

consolidou entendimento acerca da responsabilidade do devedor, 

definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

termos da quantia depositada”. Assim, considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Homologo a renúncia ao prazo recursal. 

Arquive-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012525-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO AGUILARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MARIA NEVES GONÇALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012525-52.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: LUCIDIO AGUILARA 

EXECUTADO: JOSÉ MARIA NEVES GONÇALVES Vistos, etc. Diante do 

que dispõe o parágrafo único do art. 274, do CPC, a intimação de ID n. 

19869932 é válida, considerando que o Autor mudou de endereço e não 

comunicou o Juízo. Assim, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão 

da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 22 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014572-72.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014572-72.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: VICENTE DE ARRUDA E SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. O C. Superior Tribunal de Justiça 

ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Assim, considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Homologo a renúncia ao prazo recursal. 

Arquive-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010048-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMMERCE COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010048-90.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JOAO PAULO FERREIRA 

COSTA EXECUTADO: COMMERCE COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME 

Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte autora foi intimada para 

manifestar nos autos no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento, 

permanecendo inerte até a presente data. Assim, a extinção da presente 

ação é medida que se impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se 

no tempo por omissão da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 

485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem custas. 

CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VITORINO ARDAIA NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001346-75.2017.8.11.0006. REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

REQUERENTE: SEBASTIAO VITORINO ARDAIA NEPOMUCENO Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Primeiramente, verifico que o presente feito se trata de execução de 

sentença. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial 

n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Assim, considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, 

c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - 

a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

 

Conforme informa a intimação de id. 30785067, o mandado é expedido e 

enviado juntamente com as custas da diligência. Assim, INTIMO patrono do 

Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > 

Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 

– CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o mandado, 

intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora responsável por 

essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-la, 

pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001444-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos da parte Autora a comprovarem nos autos o pagamento 

de 50% da perícia, conforme id 27741116.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do Patrono do Autor, para 

que no prazo de 05 dias, se manifeste, acerca da certidão negativa (ID 

9981404 Processo: 1000871-25.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

479.923,61; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E 

EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000499-71.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000499-71.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: EUGENIO ROSSI REQUERIDO: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS Vistos etc. Inicialmente, a parte autora requereu o pagamento 

das custas processuais parceladas. Com efeito, o § 6º do art. 98, do 

CPC/2015 e o § 6º do art. 468 da CNGC (provimento 41/2016/CGJ), assim 

dispõem, ‘in verbis’: “Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. (...). § 6o O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. (...)” “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 6o Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. (...)” Coadunando com tal posicionamento, tem-se o 

ensinamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “A concessão de 

assistência judiciária pode ser parcial. No art. 98, §5º, Novo CPC está 

prevista a possibilidade da concessão de gratuidade para ato específico 

ou ainda a redução do percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, enquanto no §6º 

está previsto que o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. (NOVO Código de Processo Civil Comentado por artigo; Ed. 

Juspodivm; 2016; p.157).” Ante o exposto, nos termos o § 6º do art. 98, do 
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CPC/2015 e o § 6º do art. 468 da CNGC (provimento 41/2016/CGJ), DEFIRO 

o pedido para conceder o direito ao parcelamento das custas e despesas 

processuais em 06 (seis) vezes. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. Nos termos do artigo 334 do NCPC, remeta-se o presente 

feito ao CEJUSC, para que, designe audiência de conciliação/mediação de 

acordo com a pauta do conciliador. Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-22.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000360-22.2020.8.11.0005. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROGERIO FRANCISCO ADVERSI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. O pedido 

para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

“Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (ids. 29647514 e 

29856192) demonstra que a parte autora não possui rendimentos 

suficientes para o desembolso das despesas do processo, porque há 

risco de comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante 

do documento firmado pela parte autora, não havendo nos autos, pelo 

menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita a 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Nos termos do artigo 334 do NCPC, remeta-se o 

presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência de 

conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000499-71.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Autora, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 02 de Julho de 2020 às 

14:30 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000115-11.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Autora, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 02 de Julho de 2020 às 

12:30hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000142-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE BENEDITA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Autora, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 02 de Julho de 2020 às 

13:00hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001085-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRIELI FERNANDES PICINATTO OAB - PR77904 (ADVOGADO(A))
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ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono da parte para que especificar, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-89.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO OAB - SP68268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

INTIMO a parte Autora, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 02 de Julho de 2020 às 

13:30 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-22.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMO a parte Autora, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 02 de Julho de 2020 às 

14:00 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001511-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVAN QUEIROZ FERREIRA (CONFINANTES)

RONILDO KONRAD (CONFINANTES)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI A. PEDRIALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LIVRAMENTO BATISTA DE ALMEIDA OAB - SP248867 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRIELI FERNANDES PICINATTO OAB - PR77904 (ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O PATRONO DO CREDOR PARA MANIFESTAR QUANTO O 

PEDIDO DE ID. 31390083.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000328-17.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PATRONO DA AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001550-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT22956/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001550-88.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ALEKSIAN 

SCHENKEL DE BASTIANI Vistos etc. Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade interposta por ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI em 

face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, alegando que não existe fundamento 

legal do débito e número do processo administrativo para embasar a 

cobrança. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Com efeito, o termo de inscrição da dívida ativa 

deve conter a origem e natureza do crédito, devendo ser mencionada 

especificadamente a disposição da lei em que ela está fundada, conforme 

art. 202, do CTN. No caso em concreto, a CDA de id. 17113445 consta a 

lei em que o crédito se originou, não devendo prosperar o pedido da parte 

excipiente. Em relação a ausência de número do processo administrativo, 

o pleito da parte excipiente, também, não deve prosperar, uma vez que 

tributos sujeitos a lançamento de ofício não necessitam de processo 

administrativo. Nesse sentido: “DIREITO TRIBUTÁRIO. FORMAÇÃO DA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. A ausência de prévio processo 

administrativo não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nos 

casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício. Com efeito, cabe ao 

contribuinte impugnar administrativamente a cobrança tributária e não ao 

fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo”. 

(STJ. AgRg no AREsp 370.295-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

1º/10/2013). Em que pese a alegação de que o excipiente não reside 

nesta comarca desde 2016, verifica-se que o mesmo continua prestando 

serviços 1 vez por semana nesta cidade, conforme auto de constatação 

de id. 24107393. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de 

Pré-Executividade. Intime-se a parte exequente para requerer o que de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 22 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000229-81.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA VICENTE DA SILVA OAB - 008.796.191-12 (REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE OAB - MT14894/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDA STHEFANI ZEILINGER OAB - MT21692/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000229-81.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: A. G. C. D. S. REPRESENTANTE: LUZIA VICENTE DA SILVA 

EXECUTADO: AILTO CELESTINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Alimentos ajuizada por AMANDA GABRIELY CELESTINO 

DA SILVA representada por sua genitora LUZIA VICENTE DA SILVA em 

face de AILTON CELESTINO DA SILVA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de id. 22441190, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela 

extinção do feito. Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou 

favorável a extinção. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos, 

verifico, a parte exequente informa que o devedor efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código 

Processo Civil. Sem custas em face a gratuidade. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências. 

Diamantino/MT, 22 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000819-58.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000819-58.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: FABIANO COSTA 

MAURIZ Vistos etc. Trata-se de Busca e Apreensão ajuizada por SICREDI 

OURO VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT COOPERATIVA DE CREDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO em face 

de FABIANO COSTA MAURIZ, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 31309658, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do 

feito. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos, verifico, a parte 

exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito ora 

exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. 

Eventuais custas pela parte devedora. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino/MT, 22 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-41.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado do Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000210-41.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

EXECUTADO: DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que os Embargos a Execução foram 

juntados na própria Ação de Execução. O § 1º do artigo 914 do NCPC 

dispõe: Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. (...) Desta forma, determino a distribuição dos 

Embargos à Execução em autos apartados, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 22 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1000505-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000505-83.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCIA PENTEADO PIRANI REU: JUNIO GONÇALVES 

MACHADO Vistos etc. Em que pese as petições de ids. 23882867 e 

27306181, não vislumbro a possibilidade de complementação da sentença, 

mesmo porque, pela regra do art. 494 do Código de Processo Civil, depois 

de publicada a sentença, é vedado ao juiz modificá-la, salvo erro material 

ou embargos de declaração (princípio da conservação), o que não se 

denota no caso dos autos. Com feito, a regra supracitada se aplica tanto 

às sentenças definitivas (mérito) quanto às terminativas, salvo na hipótese 

do art. 331 do CPC (permite que o juiz se retrate, seja a sentença 

terminativa, seja definitiva, nas hipóteses do art. 330 do CPC). Nesse 

passo, o art. 494 do CPC enumera duas hipóteses em que é possível a 

alteração da sentença pelo juiz. São elas: 1ª) De ofício ou a requerimento 

para corrigir erro material (inexatidão material ou erro de cálculo). O erro 

material não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer momento, 

inclusive na fase de execução. O erro material é aquele cuja correção não 

acarreta alteração do critério de julgamento. 2ª) Embargos de declaração 

para integrar a sentença quando houver contradição, omissão ou 

obscuridade. Em regra, os embargos de declaração têm por efeito (ou 

caráter) integrar a sentença. Mas em caráter excepcional, quando houver 

erros evidentes (ex.: prescrição não acolhida pelo juiz), os embargos de 

declaração podem ter efeitos (ou caráter) infringentes (ou modificativos). 

Ante o exposto, resta evidente que o pleito de ids. 23882867 e 27306181 

não se amoldam em nenhuma das hipóteses estampadas no art. 494 do 

CPC, razão porque INDEFIRO os aludidos pedidos, pois este Juízo já 

proferiu Sentença nos autos, esgotando-se a tutela jurisdicional. Após as 

formalidades legais ARQUIVE-SE. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 22 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (REU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (REU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (REU)

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (REU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO OAB - MT17751/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000118-34.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): PEDRO DE ALENCAR SOARES REU: MARILUCI TAFELLI 

CAPELETTO, APARECIDA BOZIM CAPELETO, SEBASTIAO HORACIO 

CAPELETO, EDNA JUSTINA CAPELETTO, GILBERTO DONIZETI CAPELETO 

Vistos etc. Recebo a Apelação (id. 30110658), assim como a apelação (id. 

30147660) e contrarrazões (id. 31223225). Intime-se a parte apelada a 

responder no prazo legal e, existindo preliminares, intime-se a parte 

recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 

§ 2º, art. 1.009, Novo CPC). A seguir, com ou sem a resposta, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002434-83.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. N. M. (REU)

C. A. N. (REU)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente e compareça na Audiência de Mediação/Conciliação redesignada 

par ao DIA 23 de JUNHO DE 2020, ÀS 16:00 HORAS, SALA DE 

MEDIAÇÃO, FÓRUM COMARCA DE DIAMANTINO- MT

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001034-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO COSTICH JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MANSUR DUARTE OAB - SC46658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA DE SOUSA CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001034-68.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: YAGO COSTICH JORGE REQUERIDO: IZABELA DE SOUSA 

CARVALHO Vistos etc. Trata-se de Ação de Tutela Cautelar Antecedente 

C/C Liminar ajuizada por YAGO COSTICH JORGE em desfavor de IZABELA 

DE SOUSA CARVALHO, ambos devidamente qualificados nos autos. Ante 

a inércia da parte autora, foi determinada sua intimação para dar 

andamento no feito, consoante decisão de id. 20757815, contudo, a parte 

autora manteve-se inerte (id. 30462949). É o necessário relato. DECIDO. 

Determinada a intimação pessoal da parte autora (id. 20757815), nos 

moldes do art. 485, §1º do NCPC, para dar prosseguimento ao feito, por ter 

abandonado a causa por mais de 30 dias, a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

30462949, devendo o feito ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas em face da gratuidade. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 22 de abril de 2020. André Luciano Cosa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000997-41.2018.8.11.0005

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:

WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000997-41.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A em face de WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 30751803, a parte autora 

pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É o 

breve relato. Decido. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela autora. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 22 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000911-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REITORA ANA MARIA DI RENZO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP297478 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000911-70.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA IMPETRADO: REITORA ANA 

MARIA DI RENZO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido liminar impetrado por MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA em face de 

ato coator do REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

UNEMAT. Em postulado de id. 24368759, a parte impetrada pugnou pela 

declinação de competência para a comarca de Cáceres/MT. Pois bem. 

Vislumbra-se que não assiste razão a parte impetrada, pelo que não há o 

que se falar em incompetência do juízo se acaso o ato coator houver sido 

praticado por agente institucional situado em comarca diversa daquela em 

que está sediado o representante legal do Ente Público requerido. No caso 

em apreço a análise da documentação fora feita na sede do Campus de 

Diamantino que concluiu pelo indeferimento do pedido da impetrante. 

Dessa forma, rejeito a alegação de incompetência desta Comarca para 

processar e julgar a ação mandamental. Certifique a gestora se a 

impetrada foi notificada, e se foi enviada cópias da inicial e dos 

documentos, para no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 

7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009). Se a impetrada foi intimada a se 

manifestar em 05 dias, no caso das informações estarem acompanhadas 

de documentos. Se foi dado ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Se 

cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Às 

providências. Diamantino, 22 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000911-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REITORA ANA MARIA DI RENZO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP297478 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000911-70.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA IMPETRADO: REITORA ANA 

MARIA DI RENZO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido liminar impetrado por MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA em face de 

ato coator do REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

UNEMAT. Em postulado de id. 24368759, a parte impetrada pugnou pela 

declinação de competência para a comarca de Cáceres/MT. Pois bem. 
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Vislumbra-se que não assiste razão a parte impetrada, pelo que não há o 

que se falar em incompetência do juízo se acaso o ato coator houver sido 

praticado por agente institucional situado em comarca diversa daquela em 

que está sediado o representante legal do Ente Público requerido. No caso 

em apreço a análise da documentação fora feita na sede do Campus de 

Diamantino que concluiu pelo indeferimento do pedido da impetrante. 

Dessa forma, rejeito a alegação de incompetência desta Comarca para 

processar e julgar a ação mandamental. Certifique a gestora se a 

impetrada foi notificada, e se foi enviada cópias da inicial e dos 

documentos, para no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 

7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009). Se a impetrada foi intimada a se 

manifestar em 05 dias, no caso das informações estarem acompanhadas 

de documentos. Se foi dado ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Se 

cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Às 

providências. Diamantino, 22 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-05.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO REI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

VILMAR CAROBINI DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000581-05.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VILMAR CAROBINI DA 

ROSA, CARLINDO REI DE ALMEIDA Vistos etc. Faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 22 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-56.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL LP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR OAB - MG86951 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE SIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000597-56.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP EXECUTADO: EDMAR JOSE SIA Vistos 

etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 22 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000593-19.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. S. (REQUERIDO)

 

1) Intimo o patrono do Autor a comprovar nos autos o pagamento das 

custas processuais. 2) Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão de guia 

de diligência), conforme Provimento 07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de 

Diligências - Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar 

pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-la, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000596-71.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULINO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000596-71.2020.8.11.0005. AUTOR: 

FRANCISCO PAULINO DE ALMEIDA REU: JOSE DA SILVA FERREIRA 

Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id.31394701) demonstra que o autor não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante do documento firmado pelo autor, não havendo nos 

autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ele pode arcar com 

as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

ao autor, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Cite-se para responder, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) pessoalmente aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes indicados na inicial; b) por edital, 

com prazo de 30 dias, os réus em lugar incerto e eventuais interessados 

(art. 246, § 3º, CPC/2015). Constem as advertências legais (art. 344, 

CPC/2015). Intimem-se, para que manifestem eventual interesse na causa, 

a União, o Estado e o Município, por meio de seus representantes legais 

(art. 75, incisos I, II e III, CPC/2015), encaminhando-se a cada ente uma 

cópia da petição inicial, assim como dos documentos acostados. 

Notifique-se o Ministério Público (art. 178, CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25518 Nr: 147-58.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCLadACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 414/416, no que concerne ao 

cancelamento de cartões de crédito e suspensão da CNH do 

devedor.DEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado no 

SERASA.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.......................................................
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7333 Nr: 674-20.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Zulli, Josepha Colli Zulli, Nicola Cassani 

Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Enio Zulli, Silvio Zulli, 

Luzia Leonilde Lesse Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, 

Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, 

Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14690/O, Fabio de 

Oliveira Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, Fabio Luis Nascimento dos 

Santos - OAB:OAB/BA 19.615, Marcos Aparecido Polon - 

OAB:5.762-A/MS, Marcos Sborowski Polon - OAB:9969/MT, Rodrigo 

Luiz da Silva Rosa - OAB:18.099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT

 Vistos etc.

Considerando que o prazo requerido à fl. 264, já transcorreu, intime-se a 

parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95605 Nr: 2849-59.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT, Marco André Honda Flores, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simavar de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 220, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92056 Nr: 570-03.2014.811.0005

 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: Aparecida Helena Torres de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salete Terezinha Silva de Matos, 

Espólio de Erady Varela Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o posto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a ação de usucapião, declarando pertencente a requerente 

a propriedade do imóvel descrito na inicial.Esta sentença servirá de título 

para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Diamantino/MT.Expeça-se mandado para registro, no Registro 

de Imóveis desta Comarca, instruindo com todos os documentos 

necessários que estiverem encartados nos autos, para o ato.CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, 

nos termos do art. 85, § 2° do NCPC.Nos termos do Provimento nº 

09/2007-CGJ, arbitro honorários ao advogado ora nomeada, Sr. Pérsio 

Oliveira Landim, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor 

de 01 URH, tomando como base a tabela da OAB/MT.Após as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18533 Nr: 1603-14.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - OAB:5840, 

Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O, Ricardo Basso - 

OAB:12.739

 Ante o exposto, SUSPENDO o feito pelo prazo de 10 (dez) dias.No prazo, 

DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

sanar a irregularidade, juntando procuração e ou substabelecimento para 

defender os interesses da parte autora em relação ao presente feito 

(ação monitória); bem como ratifique a autora Aventis Cropscience Brasil 

Ltda, todas as petições juntadas pela Bayer S/A, sob pena de extinção e 

desentranhamento dos petitórios.Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se 

e voltem-me conclusos.Comunique o Juízo Deprecado.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2735-72.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Lisboa Rodrigues - 

OAB:9.432, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT, Jairo 

Magalhães Gonçalves - OAB:8271/SC, Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 265, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Oportuno esclarecer que é notório na cidade de Diamantino-MT, o 

falecimento da parte devedora Marcos Ivan Perazza.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10874 Nr: 854-02.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884, Dante Mariano Gregmnanin Sobrinho - OAB:11.054-A / 

MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT, Tenile Pereira 

Fontes - OAB:11260

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ELIVELTO 

DRESCH em desfavor de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 425/426 foi expedido alvará de levantamento de valores, conforme 

requerido em petitório de fl. 417.

Em postulado de fl. 431, a parte autora requer a extinção e arquivamento 

do feito, ante o levantamento de valores.

É o necessário relato.
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DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte exequente requer a extinção e 

arquivamento do feito, ante o levantamento de valores.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas pela parte exequente.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16037 Nr: 2179-41.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco de Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso, Laercio Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis Santiago 

- OAB:7632, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 100/101.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106446 Nr: 978-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aigla Distribuidora de Aditivos e Lubrificantes Eirele-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 118/118verso.

Por ora, resta prejudiciado o pedido de fl. 128.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106912 Nr: 1156-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sky Brasil Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Opolski - OAB:20.259 B

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

Barbosa - OAB:13.245-A MS

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte autora para informar nos autos qual a 

instituição financeira que deverá receber os valores depositados e 

vinculados no presente feito, vez que informa em petitório de fl. 129, 

apenas o número da conta e da agência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108796 Nr: 1954-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B Conte, Felipe Batista Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE-MT em face de F.B. CONTE e FELIPE BATISTA CONTE, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 118/120, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 118/120).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 118/120, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 141594 Nr: 247-85.2020.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: CCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime da Cruz Borges 

Assumpção - OAB:11793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, desentranhe-se os documentos acostados na inicial em 

duplicidade.

Defiro a cota ministerial de fl. à numerar.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27236 Nr: 1369-61.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil, antiga denominação de 

Cargil Fertilizantes S.ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Reginaldo Cazetta, 

Mirian Regina de Cezari Cazetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - OAB:8180, 

Fabiana Hernandes Merighi - OAB:MT/9139, Gian Carlo Leão Preza 

- OAB:8431/MT, Ludovico Antonio Merighi - OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do devedor e a concordância do credor, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do bem penhorado.

Nomeio como leiloeiro judicial MARCELO MIRANDA SANTOS EIRELI - M7 

LEILÕES, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 0028 e na Famato sob 

nº 0015, tomando as diligências necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 1551-13.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Agrociências Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Morador - OAB:24327/PR, 

Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, Lucio Ricardo Ferrari 

Ruiz - OAB:39.760, Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR, 

Ricardo Garcia Catoia de Oliveira - OAB:40701/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca do petitório e documentos de fls. 

309/312. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 1596-46.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para juntar 

de forma correta as páginas do feito.

É notório na cidade de Diamantino-MT, o falecimento da parte devedora 

Marcos Ivan Perazza.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "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.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento da parte devedora, a relação jurídica 

processual está desprovida de um de seus integrantes, que deve ser 

substituída pelos seus herdeiros ou pelo inventariante.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo 30 dias, 

substituir o polo passivo, com a juntada, nestes autos, da certidão de 

óbito, bem como indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, 

caso inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso, sob pena de extinção anômala em relação 

ao felecido.

 Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37905 Nr: 2729-26.2008.811.0005

 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: Laércio João Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banco Westlb do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação De Resolução Contratual Com Pedido De Tutela 

Antecipada ajuizada por LAÉRCIO JOÃO PEDRINI em face de BANCO 

MIZUHO DO BRASIL S.A e AGRENCO DO BRASIL S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 1539/1556, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 1539/1556).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 1539/1556, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de fls. 1557/1560.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38539 Nr: 3387-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 Vistos etc.

Intime-se o advogado Dr. Edmilson Vasconcelos de Moraes para, em 05 

(cinco) dias, juntar nos autos, o instrumento procuratório para suprir tal 

irregularidade como prevê o art. 76, CPC/2015.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43598 Nr: 262-06.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio 

de Hertha Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 Vistos etc.

De início, desapense-se dos autos tombado sob nº 

2488-81.2020.811.0005 - código 80097.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 317.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43890 Nr: 555-73.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenis Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9070-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:16168-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se ofício à conta única do TJMT, para proceder 

com a vinculação no SISCONDJ dos valores penhorados no presente feito, 

para posterior expedição de alvará.

Sanada a irregularidade, expeça-se alvará judicial conforme determinado 
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nos autos em apenso tombado sob nº 1647-71.2019.811.0005 - código 

135969, observando os dados bancários à fl.45.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83948 Nr: 3077-39.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Amantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luiz Conci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Shinji Hanada - 

OAB:100529/SP, José Mauro Bianchini - OAB:3225, José Roberto 

Hermann Ramos - OAB:8855/MT, Nelson Hanada - OAB:11784/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Vistos etc.

Dê vistas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do laudo 

aportado às fls. 1797/1840.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84475 Nr: 3686-22.2011.811.0005

 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, Julio César Machione Mori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, João Roberto 

Kroling, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Sandro Pissini Espíndola - OAB:6.817

 Ante o exposto, DETERMINO a liquidação da sentença.No caso como a 

parte demandada/reconvinte, apresentou os cálculos unilateral, intime-se o 

banco/autor/reconvindo para manifestar-se.Em caso de impugnação aos 

cálculos, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, 

contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de 

Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da 

Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 

99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466). Como as partes já apresentaram seus 

pareceres, intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do 

art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para 

depositar os honorários de forma rateada em 50 % para cada uma (NCPC, 

art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam 

prosseguir.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir da data da realização da perícia.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84709 Nr: 3951-24.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erno Dresch, Lourdes Dresch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:16604, THIAGO PERTILE BORDA - OAB:21017/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para que o feito tramite em segredo de 

justiça.Sem prejuízo ao exposto, DEFIRO o pedido de designação de 

audiência de conciliação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85703 Nr: 1178-69.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 212/215, a ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS pugna pela sua inclusão no polo ativo da 

demanda, uma vez que adquiriu o crédito do BANCO DO BRASIL S/A, 

havido em face da parte requerida OLIVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, WANDER PUPULIN, ELZA SALETE GUYSS, SEDULINA 

GUYSS e VILSON GUYSS.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 212/215 e, DETERMINO, sejam os 

autos encaminhados ao distribuidor para retificação do polo ativo na 

demanda, fazendo constar a ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, como parte autora.

Proceda-se com alteração no polo ativo, para que passe a constar como 

parte autora ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Intimem-se os devedores para ciência da substituição da parte credora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85738 Nr: 1224-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sonia da Silva Baldez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Alixeivihc Talayv, Edilson José 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla de Araujo Balduino 

Medeiros - OAB:9.519/MT, Marcellle Thomazini Oliveira Portugal - 

OAB:10.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083, Gessica Brugnhago Vitolino - OAB:OAB/MT 24.999/O, Zoé 

Oliveira da Conceição - OAB:9366

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por MARIA 

SONIA DA SILVA BALDEZ em face de EDILSON JOSE MOREIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 312/312verso, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 312/312verso).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 312/312verso, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 1336-27.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS Transportes e Montagens de Moveis - ME 

(F. Galleti & Cia Ltda ME, Galleti Transportes Comercio e Representações, 

Anderson Gentil Galetti
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias exclusão 

do nome da empresa GS Transpores e Montagem de Móveis – ME, 

conforme sentença homologatória de desistência de fl. 93.

Por outro lado, verifico que a parte credora indica bens à penhora e 

requer seja averbado a presente demanda às margens da matrícula sob 

nº 29.264.

Pois bem.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo exequente ou na sua falta, 

tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, procedendo 

sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime-se a parte 

exequente para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

 Após, intime-se a parte exequente caso queira adjudicar ou alienar o(s) 

bem(ns) penhorado(s).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86200 Nr: 1746-85.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inlogs Administração de Bens S/A, Luiz 

Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Agrenco do Brasil S/A, Antonio 

Augusto Pires Junior, Pedro Luiz Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldeyr de Lima Melo - 

OAB:OAB/MT 10.017, Edivaldo Lima de Melo - OAB:12.144, Renata 

do Carmo Viana Malacrida - OAB:16.184/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação em relação ao 

devedor ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.Proceda-se com a baixa 

da penhora via Renajud, do veículo Placa APO 2626, RENAVAM nº 

00257282661, CHASSI Nº 93XFRH77WBCA54916, marca/modelo 

MMC/PAJERO TR4 FLEX HP. Sem custas e honorários.Observadas as 

formalidades legais, exclua o nome do devedor ANTONIO AUGUSTO PIRES 

JUNIOR da presente demanda.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86201 Nr: 1747-70.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Luiz Gustavo 

Figueiredo Pereira da Silva, Inlogs Administração de Bens S/A, Antonio 

Augusto Pires Junior, Pedro Luiz Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldeyr de Lima Melo - 

OAB:OAB/MT 10.017, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:, Edivaldo Lima de Melo - OAB:12.144, Renata do Carmo Viana 

Malacrida - OAB:16.184/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação em relação ao 

devedor ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.Proceda-se com a baixa 

da penhora via Renajud, do veículo Placa APO 2626, RENAVAM nº 

00257282661, CHASSI Nº 93XFRH77WBCA54916, marca/modelo 

MMC/PAJERO TR4 FLEX HP. Sem custas e honorários.Observadas as 

formalidades legais, exclua o nome do devedor ANTONIO AUGUSTO PIRES 

JUNIOR da presente demanda.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86579 Nr: 2192-88.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira, Marçal Yukio Nakata

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 560, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 553/556). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 559.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

bancária indicada às fl. 560.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de se considerar 

quitada a dívida e consequente extinção do feito.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87534 Nr: 3319-61.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodiny Meber dos Santos ME, Clodiny Meber 

dos Santos, Nezia Vieira de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Capistrano de 

Oliveira - OAB:11569, Rodrigos dos Anjos Barroso Mattos - 

OAB:OAB/MT 12.780

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizado pela 
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em 

desfavor de CLODINY MEBER DOS SANTOS ME, CLODINY MEBER DOS 

SANTOS e NEZIA VIEIRA DE JESUS SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 123/124verso, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 123/124verso), 

todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o 

efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que 

determino a imediata conclusão do mencionado processo para a devida 

extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2242 Nr: 229-41.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Lemes Martins, Fátima Lacerda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441

 Vistos etc.

Do postulado de fls. 259/261verso, dê cumprimento integral a sentença de 

fls. 135/138.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4015 Nr: 453-47.1993.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moema Viana Reginato - 

OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Vistos etc.

É notório na cidade de Diamantino-MT, o falecimento da parte devedora 

Marcos Ivan Perazza.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "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.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento da parte devedora, a relação jurídica 

processual está desprovida de um de seus integrantes, que deve ser 

substituída pelos seus herdeiros ou pelo inventariante.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo 30 dias, 

substituir o polo passivo, com a juntada, nestes autos, da certidão de 

óbito, bem como indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, 

caso inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso, sob pena de extinção anômala em relação 

ao felecido.

 Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5064 Nr: 375-53.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moema Viana Reginato - 

OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Vistos etc.

É notório na cidade de Diamantino-MT, o falecimento da parte devedora 

Marcos Ivan Perazza.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "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.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento da parte devedora, a relação jurídica 

processual está desprovida de um de seus integrantes, que deve ser 

substituída pelos seus herdeiros ou pelo inventariante.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo 30 dias, 

substituir o polo passivo, com a juntada, nestes autos, da certidão de 

óbito, bem como indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, 

caso inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso, sob pena de extinção anômala em relação 

ao felecido.

 Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13374 Nr: 1317-07.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JAQUELINE BERTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 469/470, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 469/470).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 469/470, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 27207 Nr: 1346-18.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Roberto Liu, Marileide Dias Liu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por EDIR BRAGA 

JUNIOR e JOÃO ROBERTO ZILIANI em desfavor de DEJAIR ROBERTO LIU 

e MARILEIDE DIAS LIU, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 229, a parte exequente informa o pagamento do débito, 

ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte exequente informa o pagamento 

do débito, alcançando assim a finalidade do pedido de cumprimento de 

sentença; via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas pela parte executada.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85412 Nr: 788-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Depósito->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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Dalsolio Paier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Depósito ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS C.N.P.PCG BRASIL MULTIC. em desfavor de JOSE DALSOLIO 

PAIER, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 154, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte credora.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Eventual custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90376 Nr: 2684-46.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Araujo de Carvalho Morais, Silvio 

Araújo de Carvalho, Dulce Ester Araujo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em 

desfavor de REGIANE ARAUJO DE CARVALHO MORAIS, SILVIO ARAUJO 

DE CARVALHO e DULCE ESTER DE ARAUJO CARVALHO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 185/187, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 185/187), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111658 Nr: 3551-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Sérgio Gonçalves Bantim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 85, o exequente requer o levantamento de valores, 

ante o resultado positivo na penhora online.

Às fls. 86, pugna pela extinção do processo pela satisfação da dívida, 

bem como o levantamento de valores bloqueados.

Da análise dos autos, verifico que a penhora online de fls. 81/83, 

restou-se infrutífera, de tal maneira torna-se impossível o levantamento de 

valores por este juízo.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para requerer o que lhe é de 

direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114763 Nr: 684-34.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vipagro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia Fernandes Zarpelon, Eliandro David 

Zarpelon, Luis Agostinho Zarpellon, Elias Joaquim Denkewski, Ana Izabel 

Del Ponte Denkewski, Helena Zarpellon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347/MT, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12.069, Edenir Rioghi - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Parma Timidati - 

OAB:21318

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta ajuizada por 

VIPAGRO LTDA em face de MARÍLIA FERNANDES ZARPELON e 

ELIANDRO DAVID ZARPELON, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 82/85, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (82/85).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 82/85, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.
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Homologo a desistência do prazo recursal.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114764 Nr: 685-19.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia Fernandes Zarpelon, Eliandro David Zarpelon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vipagro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenir Righi - OAB:8484

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por MARILIA FERNANDES 

ZARPELON e ELIANDRO DAVID ZARPELON em face de VIPAGRO LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob nº 684-34.2017.811.0005 

– Código 114766, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e, por conseguinte a sua extinção, com cláusula fazendo 

referência a renúncia do direito sobre o qual se funda a presente ação, 

contando, inclusive, com a concordância da parte demandada.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 318/319 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘c’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 135969 Nr: 1647-71.2019.811.0005

 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: Ana Maria dos Santos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamantos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9070-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de 

terceiros ajuizados por ANA MARIA DOS SANTOS, e, por conseguinte, 

DETERMINO a liberação do valor de R$1.148,22 (um mil cento e quarenta e 

oito reais e vinte e dois centavos).Expeça-se Alvará Judicial em favor dos 

embargantes na conta bancária informada na inicial, após preclusas as 

vias ordinárias.Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 5% sobre o valor da causa, 

devidamente atualizada, nos termos do § 4º, do art. 90, do 

CPC/2015.Translade-se cópia da sentença dos embargos de terceiro ao 

feito executivo em apenso.Após, as formalidades legais arquive-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 135969 Nr: 1647-71.2019.811.0005

 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: Ana Maria dos Santos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamantos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9070-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 48/50), interposto pela parte 

autora contra a certidão de fl. 46, que intimou as partes para 

especificarem provas

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios contra qualquer 

decisão judicial e não contra atos ordinatórios realizado na secretaria (art. 

1.022 do CPC).

 Ao contrário, houve tão somente atos ordinatórios em cumprimento à 

decisão que recebeu a inicial de fl. 24.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 861 Nr: 31-33.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Ante o exposto, REJEITO a nulidade do leilão.Intimem-se. Cumpra-se, 

e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

.............................................................................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92637 Nr: 1025-65.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rivorêdo Vilas Boas - 

OAB:OAB/MG 74368, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, Jeferson 

Alex Salviato - OAB:236655

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

A sentença condenou as partes demandadas a pagarem as custas e 

honorários no percentual de 50% para cada.

A demandada Green Star Peças e Veículos Ltda efetuou o pagamento de 

modo integral e direto ao advogado da parte autora (fls. 225/225verso);

A demandada FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, efetuou o 

pagamento em juízo da quantia de R$ 1.000,00 (fls. 226/227).

Ante o exposto, intime-se a demandada Green Star Peças e Veículos Ltda 

para informar os dados bancários, para expedição do valor depositado e 

vinculado no presente feito, em seu favor.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101691 Nr: 2320-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Xavier de Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e a 

obrigação satisfeita e consequente extinção do feito.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2966-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascquinho de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:7356-A, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline da Silva Amorim - 

OAB:OAB/MT 25419

 Vistos etc.

De início, desapensem-se dos autos tombado sob nº 

3332-94.2011.811.0005 - código 84174.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

de forma correta (art. 509, § 2º, NCPC).

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12594 Nr: 541-07.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Schirmer, Vilmar Shirmer, Elimar Schirmer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amelia de Bortoli Keller - 

OAB:60819/RS, Elisa de Bortoli Keller Ceolin - OAB:OAB/ RS 87.110, 

Jucelaine Maria Zucolotto Keller - OAB:57243/RS, Paula 

Siebeneichler Rocha - OAB:69036/RS, Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:29.238 RS, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão lançada às fls. 

1122/1124.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

............

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80613 Nr: 3002-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Vilmar Riediger, Joemir 

Boabaid de Brito, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, 

Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14690/O, Fabio de 

Oliveira Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, Fabio Luis Nascimento dos 

Santos - OAB:OAB/BA 19.615, Fernando Marsaro - OAB:12.832, 

Hilvete Maria dos Santos - OAB:OAB/DF 23.829, Juliana dos Reis 

Santos - OAB:13.479-B, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381/MT, Luis Carlos Cáceres - OAB:OAB/PR 26822-B, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, Rodrigo Luiz da Silva 

Rosa - OAB:18.099/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O, William José de Araújo. - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Marcos de 

Albuquerque - OAB:MT 21992, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para citação do 

executado. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de Justiça > 

Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 1317-84.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda, nova razão 

social emp. Agro Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio, Maria Luciana Procópio Merísio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, PARA AVALIAÇÃO DOS 

BENS PENHORADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br em 

(Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de Justiça > Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 2180-69.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação manejada pelo devedor.Sem 

prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, 

de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.PROCEDA-SE com 

a penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, 

intime-se a parte devedora para que, querendo, manifeste-se no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Restando infrutífera a busca, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104844 Nr: 527-95.2016.811.0005

 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: Marilia Fernandes Zarpelon, Eliandro David Zarpelon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vipragro Ltda, Fábio Zanarde, Peninsula 

Internacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenir Righi - OAB:8484, 

Guilherme Augusto Bana - OAB:43.045, João Eduardo Loureiro - 
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OAB:23.863/PR, José Silvério Santa Maria - OAB:26.571, LEONARDO 

CÉSAR BANA - OAB:43043, Luis Perci Raysel Biscaia - 

OAB:24.029/PR

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato C/C Danos Materiais e Morais – 

Restituição de Valores Pagos e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

MARILIA FERNANDES ZARPELON e ELIANDRO DAVID ZARPELON em face 

de VIPAGRO LTDA, FÁBIO ZANARDE e PENINSULA INTERNACIONAL 

LTDA todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 446/447, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 446/447).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 446/447, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 791-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:8323-MS

 Vistos

 Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1598/1598verso), interposto 

contra a decisão de fls. 1593/1596, afirmando haver contradição na 

“decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, SE 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, houve um erro material no dispositivo da decisão atacada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para CORRIGIR, erro material constante na decisão de fl. 

1596, onde se lê: Assim, INTIME-SE o devedor a pagar o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) – relativo às ‘astreintes’ no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo apresente impugnação (art. 525, NCPC); leia-se: Assim, 

INTIME-SE o devedor a pagar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

– relativo às ‘astreintes’ no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do 

Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo 

apresente impugnação (art. 525, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 791-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:8323-MS

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES para:FIXAR o valor das perdas e danos 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais);DETERMINAR a INTIMAÇÃO da parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor devido em execução (multa, perdas e danos e honorários), nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98860 Nr: 1017-54.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Aparecida de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD.

Se frutífera, intime-se a parte exequente se pretende realizar a penhora 

de eventual bem encontrado.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40978 Nr: 1791-94.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler, Izolde Wiedemann 

Schaedler, Rejane Crestina Wiedmann Schaedler, Victor Hugo Malluta Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Fernandes de 

Souza - OAB:21595/O, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41693 Nr: 2501-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler, Izolde Wiedemann 

Schaedler, Rejane Crestina Wiedmann Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini - 

OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Ante o exposto, DECLARO NULO todos os atos processuais após a 

decisão que recebeu o cumprimento de sentença, devendo os devedores 

serem intimados nos termos do o § 4º, do art. 513, do CPC/2015.INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita manejada pelos devedores.Ante a nulidade de 

intimação, resta prejudicado as alegações de excesso de 

execuçãoIntimem-se e cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89247 Nr: 1586-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Academia Atletic Center Ltda ME, Luciana 

Divina Araújo de Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 154/156, no que concerne ao 

cancelamento de cartões de crédito do devedor e apreensão da Carteira 

Nacional de Habilitação.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, fica 

desde já determinada a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar eventuais veículos penhorados.DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 

do CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129090 Nr: 2516-68.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando dos Santos Zamo, José Zamo, Djanira 

Amaro dos Santos Zamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Moura de Vargas - 

OAB:14912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a alegação da defesa e DECLARO a 

incompetência da Comarca de Diamantino e DECLINO da competência para 

a Comarca de Comodoro/MT, para julgar e processar o presente feito, na 

forma do art. 47, do CPC/2015.Decorrido o prazo recursal, remetam-se os 

autos à Comarca de Comodoro/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3616 Nr: 373-83.1993.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moema Viana Reginato - 

OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Vistos etc.

É notório na cidade de Diamantino-MT, o falecimento da parte devedora 

Marcos Ivan Perazza.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "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.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento da parte devedora, a relação jurídica 

processual está desprovida de um de seus integrantes, que deve ser 

substituída pelos seus herdeiros ou pelo inventariante.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo 30 dias, 

substituir o polo passivo, com a juntada, nestes autos, da certidão de 

óbito, bem como indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, 

caso inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso, sob pena de extinção anômala em relação 

ao felecido.

 Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7728 Nr: 1014-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, fica desde já determinada a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos 

penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13071 Nr: 1009-68.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Lopes Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido Leite C. 

Prates - OAB:4652

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 582/584.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91998 Nr: 550-12.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Molina Textil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea de Lurdes Zuliane de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - 

OAB:232216, SUZANA COMELATO GUZMAN - OAB:155367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante os esgotamentos das diligências no sentido de localizar o endereço 

da parte demandada para possível citação, DEFIRO o pedido de busca de 

endereço, via InjoJud.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CITAÇÃO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS - 

SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E INFOSEG - PESQUISA - ENDEREÇO - 

POSSIBILIDADE. - Esgotadas as diligências para localização do executado, 

é possível a utilização dos sistemas Bacenjud, Infoseg e Infojud para 

pesquisa do seu endereço (CPC, art. 256, § 3º).” (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0344.16.007273-4/001, Relator: Des. Ramom Tácio, 16ª 

Câmara Cível, J: 31/10/2018, P: 09/11/2018).

Aportando a busca e, se frutífera, expeça-se o necessário para citação 

da parte demandada.

Cite-se. Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99718 Nr: 1381-26.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grupo De União e Conciência Negra - GRUCON/MT, 

Antonio Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar José Paula da Silva - 

OAB:16.068/MT, Michael Rodrigo da Silva Graça - OAB:18.970/MT, 

Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

O petitório de fls. 127/129, trata-se de acordo entabulado entre os 

litigantes, contudo, trata-se de cópia reprográfica não autenticada, não 

permite segurança acerca da veracidade de seu conteúdo (art. 219 caput 

CC/02).

Ante o exposto, intimem-se as partes para sanar a irregularidade, às fls. 

127/129.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15073 Nr: 1246-68.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deciolândia Diesel Ltda, Carlos Roberto Sperini, 

Lucilena Simões Sperini, Luiz Antonio Rorato, Maria Aparecida Franquini 

Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ante a inércia dos devedores, HOMOLOGO, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do bem penhorado.Nomeio 

como leiloeiro judicial MARCELO MIRANDA SANTOS EIRELI - M7 LEILÕES, 

leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 0028 e na Famato sob nº 0015, 

tomando as diligências necessárias que lhes incumbirem.Fixo a comissão 

dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem 

arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a 

Gestora, em seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para 

a realização da HASTA PÚBLICA. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 1645-19.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Adeilza Rodrigues de 

Oliveira, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 264), interposto contra a 

decisão proferida às fls. 260/262, afirmando haver contradição na 

“decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, SE 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, não foi baixada a restrição de transferência, via Renajud, foi 

baixado tão somente a restrição de circulação.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DETERMINAR a baixa da penhora de fls. 246/247.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107528 Nr: 1415-64.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Dias de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD.

Se frutífera, intime-se a parte exequente se pretende realizar a penhora 

de eventual bem encontrado.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109942 Nr: 2553-66.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Regina Empreendimentos Imobiliários Ltda, Marise 

Vale Sant Ana Schmidt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Schmidt - 

OAB:9191-MT

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

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

OAB:OAB/PR 56.918

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o Banco do Brasil S/A, não juntou o 

instrumento procuratório, tão somente substabelecimento nos autos (fl. 

133 e fl. 135), bem como os documentos da instituição financeira.

Ante o exposto, faculto à parte demandada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos o instrumento procuratório para suprir tal 

irregularidade como prevê o art. 76, II, CPC/2015, visto que sua condução 

por advogado sem instrumento de mandato acarreta a revelia, bem como 

os os documentos da instituição financeira.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11768 Nr: 1739-16.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Laerte de Souza, Edmar José de Souza, 

Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97750 Nr: 475-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimatra Máquina e Implementos Agrícolas 

Ltda, Heitor Felipe Paiva Mendes, Sebastião Mendes Neto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

de forma legível.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 3214-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

de forma legível.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 136314 Nr: 1797-52.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thallys Michael da Silva, Jean Castro de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro 

no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados 

THALLYS MICHAEL DA SILVA e JEAN CASTRO DE LARA, qualificados 

nos autos, como incursos no crime do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como INDEFIRO O PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA mantendo a custódia provisória dos 

acusados, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Código de 

Processo Penal e DETERMINO que os acusados aguardem o julgamento 

em segregação cautelar.Com a preclusão, vistas ao MPE e ao Advogado 

Constituído para os fins do disposto no art. 422 do Código de Processo 

Penal, no prazo de 05 dias cada. Após, voltem-me imediatamente 

conclusos.Às providências. Diamantino/MT, 22 de abril de 2020. RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140738 Nr: 3987-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 140738

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor das Portarias-conjuntas nº. 247/2020, 249/2020 e 281/2020, 

todas do TJ/MT, que determinaram o fechamento das portas dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e consequentemente a 

suspensão da realização de audiências, em decorrência da Pandemia da 

COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26 de maio de 2020, às 15h45min.

 Prestei, na data de hoje, por ofício, as informações solicitadas pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão de 

decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº . 

1008508-37.2020.8.11.0000, encaminhado através do malote digital.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 22 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-34.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIA VIEIRA DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

ESCOLA EDUCACIONAL ABELHINHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE NONATO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000592-34.2020.8.11.0005. EXEQUENTE: ESCOLA EDUCACIONAL 

ABELHINHA LTDA - ME, NEZIA VIEIRA DE JESUS SANTOS EXECUTADO: 

ALINE NONATO SOUZA Vistos, etc. Em análise aos autos, verifica-se a 

ausência do título executivo extrajudicial. Assim, intime-se a exequente 

para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-04.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRA AUXILIADORA LOPES VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000594-04.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: IRA AUXILIADORA LOPES 

VASCONCELOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 20 de abril 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: 1000595-86.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVILSO ALMEIDA DE MESQUITA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRA AUXILIADORA LOPES VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000595-86.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:EDEVILSO 

ALMEIDA DE MESQUITA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 
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CESAR ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: IRA AUXILIADORA LOPES 

VASCONCELOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 

10:45 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 20 de abril 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: 1000598-41.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000598-41.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:GILSON 

MONTEIRO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: BANCO J. SAFRA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 21 de abril 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: 1000599-26.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIL VIEIRA PONDE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000599-26.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:LEIL VIEIRA 

PONDE GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO 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: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 22 de abril 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: 1000695-75.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERIDO)

CACIO ALVES PINHEIRO (REQUERIDO)

V. LUCIA DE ARRUDA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do recorrido V.LUCIA para responder o recurso no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000303-38.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELMESSON MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ILZELEYSER SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-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))

 

Intimar o procurador do recorrido ILZELEYSER para responder o recurso 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001845-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA MITSY DOS SANTOS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do recorrido ALBA MITSY para responder o recurso 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-41.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000598-41.2020.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON MONTEIRO DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo ausentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida. É que a parte 

autora requer concessão de medida liminar que determine a suspensão 
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das obrigações previstas cédula de crédito bancário objeto dos autos (n. 

01145000115638), para que assim a demandada se abstenha de exigir 

quaisquer valores em seu desfavor, bem como determinar a retirada de 

seu nome de quaisquer cadastros restritivos de crédito e a abstenção de 

nova inclusão. Com efeito, o autor formula tais pedidos sob a 

fundamentação de que o Banco Réu não cumpriu, desde o princípio, com o 

que fora pactuado entre as partes, posto que não realizou a transferência 

da propriedade do veículo e muito menos emitiu o Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos – CRLV, que é de uso obrigatório, muito 

embora já tenha realizado o pagamento de 26 parcelas. Contudo, o fato é 

que conforme previsto pela cláusula 6.1 do contrato, a transferência do 

bem para o nome do autor é ônus do emitente, que deveria ter sido 

realizada no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do 

contrato. Consta inclusive que foi dado início a transferência para o nome 

do autor com a garantia da alienação fiduciária, mas o processo parou por 

algum motivo. Como se sabe, são obrigações que em contratos da referida 

espécie competem ao fiduciante-comprador, tendo em vista que é 

necessário a abertura de um processo de transferência junto ao DETRAN, 

que deve ser realizado por aquele que figurará como proprietário do 

veículo no cadastro do departamento de trânsito, para só então ocorrer a 

emissão do CRLV, que não compete ao banco requerido. Como se sabe 

no contrato de mútuo com alienação fiduciária há mais de uma relação 

jurídica envolvida, vez que o proprietário do veículo negocia a venda do 

bem com o comprador que, por sua vez, celebra mútuo com a instituição 

financeira, dando o bem adquirido como garantia do empréstimo de mútuo 

que celebrou com a instituição financeira. Em resumo, para celebração da 

garantia o autor se declarou proprietário/possuidor do bem dado em 

garantia podendo, inclusive, responder criminalmente caso a declaração 

seja falsa. Assim, levando tudo isso em conta, bem como o fato de que 

ninguém pagaria 26 parcelas de um empréstimo fraudulento, sem qualquer 

verossimilhança a alegação da parte autora que, inclusive, poderá ser 

condenada em litigância de má-fé caso tenha alterado dolosamente a 

verdade dos fatos. Portanto, não havendo qualquer probabilidade de que a 

parte ré não vem cumprindo com o contrato pactuado entre as partes, não 

há que se falar em suspensão das obrigações previstas no contrato 

firmado entre as partes, sendo que a atual restrição creditícia promovida 

pela ré, constante do extrato juntado pelo autor, decorrente da ausência 

de pagamento de parcela do financiamento não está, aparentemente, 

revestida de ilicitude, tampouco eventuais restrições a serem realizadas 

pelo mesmo motivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Defiro a gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-26.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIL VIEIRA PONDE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000599-26.2020.8.11.0005. REQUERENTE: LEIL VIEIRA PONDE GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A parte autora alega 

que a UC 6/2687613-6, por meio do qual consome o serviço de energia 

elétrica prestado pela ré é pertencente a um pequeno sítio localizado na 

zona rural, onde a média dos valores pagos mensalmente pela energia 

elétrica consumida é de R$ 50,00, não ultrapassando o máximo de R$ 

100,00, contudo, a fatura do mês de janeiro/2020 está sendo cobrada no 

valor de R$ 2.785,48, e a do mês de março/2020, no valor de R$ 412,56. A 

probabilidade do direito se encontra demonstrada através do fato de que a 

fatura do período de dez/2019 é no valor de R$ 65,01, e a fatura posterior, 

de janeiro/2020, apresenta consumo significativamente superior, sendo 

cobrada no valor de R$ 2.785,48, ou seja, quase 500 vezes o valor 

anterior. Já a fatura do período de março/2020, embora não apresente 

valor tão vultoso quanto a de jan/2020, também apresenta valor excessivo 

se comparada com a de dez/2019, e com a média que a parte requente 

alega que costuma pagar pela UC em questão. Assim, deve ser levado em 

consideração, ao menos até a contestação da parte ré, a alegação da 

parte autora de que os valores impugnados são decorrentes da cobrança 

de consumo de energia não utilizada na proporção apurada. Ademais, o 

entendimento do STJ pende-se a considerar ilegal o corte de energia nos 

casos em que a dívida está sendo contestada judicialmente. Por outro 

lado, o perigo de demora é evidente, pois a parte reclamante corre o risco 

de ficar sem energia elétrica, serviço essencial, por dívida que está sendo 

contestada judicialmente. Outrossim, não há qualquer risco de 

irreversibilidade no deferimento da tutela, uma vez que a ré poderá efetuar 

a cobrança do valor pelas vias ordinárias, bem como negativar o nome da 

parte autora, no caso de inadimplência, caso fique demonstrado durante a 

instrução processual que o débito é regular/válido/exigível. Posto isso, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, DETERMINO: 1 – 

Seja notificada a requerida para que: Se ABSTENHA de efetuar o corte na 

UC 6/2687613-6, com relação as faturas impugnadas no presente feito, a 

saber: do mês de janeiro/2020, no valor de R$ 2.785,48, e do mês de 

março/2020, no valor de R$ 412,56, ou, se já o realizou, restabeleça o 

fornecimento de energia na unidade consumidora em questão, no prazo 

máximo de 24 horas, bem como se abstenha de incluir o nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito discutido nos autos, 

até ulterior decisão em contrário, sob pena de multa diária no importe de 

R$ 100,00, limitados a 30 dias. Consigno, entretanto, que a tutela alcança 

tão somente os débitos referentes às faturas impugnadas com a presente 

ação, devendo a parte autora manter as contas subsequentes adimplidas, 

podendo a ré efetuar o corte e até mesmo a restrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, caso haja contas atuais inadimplidas 

que não estejam sendo discutidas no processo. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e 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. 5 - INTIME-SE ainda a parte reclamante, para que 

EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos a 03 
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faturas anteriores as faturas impugnadas com a presente ação, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Decorrido o prazo assinalado acima, sem o cumprimento da 

decisão, conclusos para extinção. 6 - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PATRICIA GUIOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-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))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001958-45.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREIA PATRICIA GUIOTI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON NEVES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001230-38.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WELTON NEVES VILELA 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração visando sanar 

supostos vícios de omissão e obscuridade na sentença de improcedência 

referente à impossibilidade de deferimento por decisão judicial de função 

gratificada não prevista em lei em razão da súmula vinculante 37 do STF. 

Nos embargos de declaração a parte embargante alega, em síntese, que 

pretende não o aumento de vencimentos decorrente da função gratificada, 

mas somente a indenização pelo trabalho realizado e não pago, 

argumentando que a súmula vinculante 37 não se aplica a indenização, 

mas somente a aumento de vencimentos por decisão judicial com base na 

isonomia, pelo que a decisão seria obscura; bem como a decisão foi 

omissa ao não tratar de aplicabilidade, no caso, do artigo 884 do CC e a 

súmula 387 do STJ; também omissa ao não respeitar o artigo 494, II, do 

CPC O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda que 

para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º”. A sentença está fundamentada na súmula vinculante 37 do STF, que 

impossibilita concessão de gratificação com base no princípio da isonomia, 

sem lei autorizativa. O caso concreto não trata de desvio de função, 

instituto exposto na súmula 378 do STJ, vez que, conforme resta 

incontroverso nos autos, essa gratificação pelo exercício da função não 

existe no campus de Diamantino, sendo que a lei que criava a verba para 

os coordenadores de cursos teve a tramitação suspensa a pedido de 

executivo junto à assembleia legislativa. Por outro lado, como se trata de 

relação jurídica administrativa, evidentemente, não se aplica o artigo 884 

do CC, estando a administração pública vinculada ao regime da estrita 

legalidade. A súmula vinculante 37 não trata somente de reajuste, mas 

também de extensão de vantagens sem lei autorizativa, inclusive 

recebimento de gratificações, enquadrando-se na vedação, 

evidentemente a suposta "indenização" que nada mais é que o 

reconhecimento de que a verba deveria ter sido paga anteriormente. 

Nesse sentido ampla jurisprudência: Recurso extraordinário com 

repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão 

de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. 

Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. 

(RE 592317, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) RECURSO INOMINADO. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AS 

ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS - GISAE. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º DA LEI 14.512/14. INCONSTITUCIONALIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso dos autos em que a 

recorrente pretende o pagamento da Gratificação de Incentivo às 

Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, o que foi 

desacolhido na origem. Com efeito, não havendo lei específica acerca da 

concessão da vantagem pretendida, ausente autorização legal para o 

pagamento pelo ente estatal, cuja atuação está restrita ao princípio da 

legalidade. Ademais, inadmissível ao Poder Judiciário, sob pena de afronta 

à Súmula Vinculante nº 37, dispor acerca da matéria. Logo, não prospera 

o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios 

fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009088329, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José 

Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-02-2020) PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE EDUCACIONAL I – 

MERENDEIRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL. AUSENCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Em se 

tratando de servidor por contrato temporário, deve ser observada a Lei 

12.694/2007, que autoriza o Poder Executivo a contratar Servidores de 

Escola, por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de 

excepcional interesse público, o que modifica a forma de remuneração, 

pois não abrange gratificações. Assim, como não há previsão legal da 

extensão de gratificações ao servidor contratado temporariamente, não 

cabe ao Judiciário fazer tal abrangência, sobretudo por respeito ao 

disciplinado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. Sem prejuízo, ainda 

que de contrato efetivo se tratasse, o laudo pericial nº 33/2002 pela 

Divisão de Saúde do Trabalhador do Departamento de Perícia Médica e 

Saúde do Trabalhador do Estado conclui inexistir condições de trabalho 

insalubres quanto aos auxiliares de serviços complementares e/ou 

escolares (merendeiras) na cozinha e/ou refeitório das escolas Estaduais. 

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

(Recurso Cível, Nº 71008316077, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 27-06-2019) 

Fato é que a criação pelo constituinte derivado da figura da súmula 

vinculante trouxe soluções e problemas para o sistema judiciário, inclusive 

com vozes contrárias e favoráveis em todas as esferas da administração 

da justiça, porém, sem dúvida o instituto trouxe um esvaziamento 

interpretativo às instâncias ordinárias, devendo restar bem caracterizado 

o distinguishing para a superação da súmula vinculante. No caso concreto 

a redação da súmula não permite sua superação por via interpretativa, 

mesmo sendo nítida a injustiça de coordenadores de curso de alguns 

campus da UNEMAT receberem a gratificação enquanto os 

coordenadores do campus de Diamantino e Nova Mutum não receberem a 

verba por ausência de previsão legislativa. Pelo teor da súmula vinculante, 

porém, a questão só poderá ser resolvida por meio de lei Na hipótese dos 
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autos, os embargos de declaração opostos objetivam alterar o resultado 

do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido 

mediante interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA 

JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de 

declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a 

existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, 

não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como é o que 

pretende o embargante. 2.Mesmo quando interpostos para o fim de 

prequestionamento, a existência de omissão, contradição ou obscuridade 

permanece como requisito essencial dos embargos declaratórios. 

3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC 

capazes de ensejar o reexame da causa, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. 4.Embargos de declaração conhecidos e 

rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme 

regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda 

por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 20140710295517, Orgão 

Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de 

Setembro de 2015 Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, 

inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se 

as partes da presente decisão. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001273-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT0015256A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001273-72.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCELO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração visando sanar 

supostos vícios de omissão e obscuridade na sentença de improcedência 

referente à impossibilidade de deferimento por decisão judicial de função 

gratificada não prevista em lei em razão da súmula vinculante 37 do STF. 

Nos embargos de declaração a parte embargante alega, em síntese, que 

pretende não o aumento de vencimentos decorrente da função gratificada, 

mas somente a indenização pelo trabalho realizado e não pago, 

argumentando que a súmula vinculante 37 não se aplica a indenização, 

mas somente a aumento de vencimentos por decisão judicial com base na 

isonomia, pelo que a decisão seria obscura; bem como a decisão foi 

omissa ao não tratar de aplicabilidade, no caso, do artigo 884 do CC e a 

súmula 387 do STJ; também omissa ao não respeitar o artigo 494, II, do 

CPC O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda que 

para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º”. A sentença está fundamentada na súmula vinculante 37 do STF, que 

impossibilita concessão de gratificação com base no princípio da isonomia, 

sem lei autorizativa. O caso concreto não trata de desvio de função, 

instituto exposto na súmula 378 do STJ, vez que, conforme resta 

incontroverso nos autos, essa gratificação pelo exercício da função não 

existe no campus de Diamantino, sendo que a lei que criava a verba para 

os coordenadores de cursos teve a tramitação suspensa a pedido de 

executivo junto à assembleia legislativa. Por outro lado, como se trata de 

relação jurídica administrativa, evidentemente, não se aplica o artigo 884 

do CC, estando a administração pública vinculada ao regime da estrita 

legalidade. A súmula vinculante 37 não trata somente de reajuste, mas 

também de extensão de vantagens sem lei autorizativa, inclusive 

recebimento de gratificações, enquadrando-se na vedação, 

evidentemente a suposta "indenização" que nada mais é que o 

reconhecimento de que a verba deveria ter sido paga anteriormente. 

Nesse sentido ampla jurisprudência: Recurso extraordinário com 

repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão 

de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. 

Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. 

(RE 592317, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) RECURSO INOMINADO. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AS 

ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS - GISAE. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º DA LEI 14.512/14. INCONSTITUCIONALIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso dos autos em que a 

recorrente pretende o pagamento da Gratificação de Incentivo às 

Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, o que foi 

desacolhido na origem. Com efeito, não havendo lei específica acerca da 

concessão da vantagem pretendida, ausente autorização legal para o 

pagamento pelo ente estatal, cuja atuação está restrita ao princípio da 

legalidade. Ademais, inadmissível ao Poder Judiciário, sob pena de afronta 

à Súmula Vinculante nº 37, dispor acerca da matéria. Logo, não prospera 

o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios 

fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009088329, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José 

Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-02-2020) PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE EDUCACIONAL I – 

MERENDEIRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL. AUSENCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Em se 

tratando de servidor por contrato temporário, deve ser observada a Lei 

12.694/2007, que autoriza o Poder Executivo a contratar Servidores de 

Escola, por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de 

excepcional interesse público, o que modifica a forma de remuneração, 

pois não abrange gratificações. Assim, como não há previsão legal da 

extensão de gratificações ao servidor contratado temporariamente, não 

cabe ao Judiciário fazer tal abrangência, sobretudo por respeito ao 

disciplinado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. Sem prejuízo, ainda 

que de contrato efetivo se tratasse, o laudo pericial nº 33/2002 pela 

Divisão de Saúde do Trabalhador do Departamento de Perícia Médica e 

Saúde do Trabalhador do Estado conclui inexistir condições de trabalho 

insalubres quanto aos auxiliares de serviços complementares e/ou 

escolares (merendeiras) na cozinha e/ou refeitório das escolas Estaduais. 

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

(Recurso Cível, Nº 71008316077, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 27-06-2019) 

Fato é que a criação pelo constituinte derivado da figura da súmula 

vinculante trouxe soluções e problemas para o sistema judiciário, inclusive 

com vozes contrárias e favoráveis em todas as esferas da administração 

da justiça, porém, sem dúvida o instituto trouxe um esvaziamento 

interpretativo às instâncias ordinárias, devendo restar bem caracterizado 

o distinguishing para a superação da súmula vinculante. No caso concreto 

a redação da súmula não permite sua superação por via interpretativa, 

mesmo sendo nítida a injustiça de coordenadores de curso de alguns 

campus da UNEMAT receberem a gratificação enquanto os 

coordenadores do campus de Diamantino e Nova Mutum não receberem a 

verba por ausência de previsão legislativa. Pelo teor da súmula vinculante, 

porém, a questão só poderá ser resolvida por meio de lei Na hipótese dos 

autos, os embargos de declaração opostos objetivam alterar o resultado 

do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido 

mediante interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA 

JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de 
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declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a 

existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, 

não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como é o que 

pretende o embargante. 2.Mesmo quando interpostos para o fim de 

prequestionamento, a existência de omissão, contradição ou obscuridade 

permanece como requisito essencial dos embargos declaratórios. 

3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC 

capazes de ensejar o reexame da causa, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. 4.Embargos de declaração conhecidos e 

rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme 

regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda 

por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 20140710295517, Orgão 

Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de 

Setembro de 2015 Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, 

inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se 

as partes da presente decisão. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-19.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP297478 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000065-19.2019.8.11.0005. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALEXANDRE 

PEREIRA DO AMARAL ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNEMAT Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de embargos de declaração visando sanar supostos 

vícios de omissão e obscuridade na sentença de improcedência referente 

à impossibilidade de deferimento por decisão judicial de função gratificada 

não prevista em lei em razão da súmula vinculante 37 do STF. Nos 

embargos de declaração a parte embargante alega, em síntese, que 

pretende não o aumento de vencimentos decorrente da função gratificada, 

mas somente a indenização pelo trabalho realizado e não pago, 

argumentando que a súmula vinculante 37 não se aplica a indenização, 

mas somente a aumento de vencimentos por decisão judicial com base na 

isonomia, pelo que a decisão seria obscura; bem como a decisão foi 

omissa ao não tratar de aplicabilidade, no caso, do artigo 884 do CC e a 

súmula 387 do STJ; também omissa ao não respeitar o artigo 494, II, do 

CPC O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda que 

para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º”. A sentença está fundamentada na súmula vinculante 37 do STF, que 

impossibilita concessão de gratificação com base no princípio da isonomia, 

sem lei autorizativa. O caso concreto não trata de desvio de função, 

instituto exposto na súmula 378 do STJ, vez que, conforme resta 

incontroverso nos autos, essa gratificação pelo exercício da função não 

existe no campus de Diamantino, sendo que a lei que criava a verba para 

os coordenadores de cursos teve a tramitação suspensa a pedido de 

executivo junto à assembleia legislativa. Por outro lado, como se trata de 

relação jurídica administrativa, evidentemente, não se aplica o artigo 884 

do CC, estando a administração pública vinculada ao regime da estrita 

legalidade. A súmula vinculante 37 não trata somente de reajuste, mas 

também de extensão de vantagens sem lei autorizativa, inclusive 

recebimento de gratificações, enquadrando-se na vedação, 

evidentemente a suposta "indenização" que nada mais é que o 

reconhecimento de que a verba deveria ter sido paga anteriormente. 

Nesse sentido ampla jurisprudência: Recurso extraordinário com 

repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão 

de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. 

Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. 

(RE 592317, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) RECURSO INOMINADO. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AS 

ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS - GISAE. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º DA LEI 14.512/14. INCONSTITUCIONALIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso dos autos em que a 

recorrente pretende o pagamento da Gratificação de Incentivo às 

Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, o que foi 

desacolhido na origem. Com efeito, não havendo lei específica acerca da 

concessão da vantagem pretendida, ausente autorização legal para o 

pagamento pelo ente estatal, cuja atuação está restrita ao princípio da 

legalidade. Ademais, inadmissível ao Poder Judiciário, sob pena de afronta 

à Súmula Vinculante nº 37, dispor acerca da matéria. Logo, não prospera 

o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios 

fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009088329, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José 

Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-02-2020) PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE EDUCACIONAL I – 

MERENDEIRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL. AUSENCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Em se 

tratando de servidor por contrato temporário, deve ser observada a Lei 

12.694/2007, que autoriza o Poder Executivo a contratar Servidores de 

Escola, por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de 

excepcional interesse público, o que modifica a forma de remuneração, 

pois não abrange gratificações. Assim, como não há previsão legal da 

extensão de gratificações ao servidor contratado temporariamente, não 

cabe ao Judiciário fazer tal abrangência, sobretudo por respeito ao 

disciplinado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. Sem prejuízo, ainda 

que de contrato efetivo se tratasse, o laudo pericial nº 33/2002 pela 

Divisão de Saúde do Trabalhador do Departamento de Perícia Médica e 

Saúde do Trabalhador do Estado conclui inexistir condições de trabalho 

insalubres quanto aos auxiliares de serviços complementares e/ou 

escolares (merendeiras) na cozinha e/ou refeitório das escolas Estaduais. 

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

(Recurso Cível, Nº 71008316077, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 27-06-2019) 

Fato é que a criação pelo constituinte derivado da figura da súmula 

vinculante trouxe soluções e problemas para o sistema judiciário, inclusive 

com vozes contrárias e favoráveis em todas as esferas da administração 

da justiça, porém, sem dúvida o instituto trouxe um esvaziamento 

interpretativo às instâncias ordinárias, devendo restar bem caracterizado 

o distinguishing para a superação da súmula vinculante. No caso concreto 

a redação da súmula não permite sua superação por via interpretativa, 

mesmo sendo nítida a injustiça de coordenadores de curso de alguns 

campus da UNEMAT receberem a gratificação enquanto os 

coordenadores do campus de Diamantino e Nova Mutum não receberem a 

verba por ausência de previsão legislativa. Pelo teor da súmula vinculante, 

porém, a questão só poderá ser resolvida por meio de lei Na hipótese dos 

autos, os embargos de declaração opostos objetivam alterar o resultado 

do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido 

mediante interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA 

JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de 

declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a 

existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, 

não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como é o que 

pretende o embargante. 2.Mesmo quando interpostos para o fim de 

prequestionamento, a existência de omissão, contradição ou obscuridade 

permanece como requisito essencial dos embargos declaratórios. 
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3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC 

capazes de ensejar o reexame da causa, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. 4.Embargos de declaração conhecidos e 

rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme 

regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda 

por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 20140710295517, Orgão 

Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de 

Setembro de 2015 Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, 

inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se 

as partes da presente decisão. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SARTORI EMERICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000921-17.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JULIANO SARTORI EMERICK 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 – Considerando que a parte exequente concorda com o 

cálculo apresentado pela parte executada, libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000803-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DEL CASTANHEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000803-07.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: VALDIR DEL CASTANHEL 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000595-23.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO LOURENCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000595-23.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSE FABIO LOURENCO DOS 

SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Tendo em vista o 

depósito do saldo remanescente pela executada, libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005415-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. S. (REQUERENTE)

M. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO(A))

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005415-86.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MAXILAINE ALVES FERREIRA, 

GEOVANI GARCIA SCHULTZ Vistos etc. Trata-se de pedido de 

homologação de acordo formulado por Maxilaine e Geovane. 

Transacionaram os requerentes sobre o divórcio e a partilha de bens, bem 

como acerca da guarda, dos alimentos e do direito de convivência dos 

filhos menores. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido 

contido na exordial, com a extinção do feito. Considerando a capacidade 

das partes e que o acordo se deu sobre direito potestativo e disponível 

(divórcio e partilha), bem como a concordância ministerial quanto aos 

direitos indisponíveis e de interesse de incapaz acordados (guarda, 

alimentos e visitas), HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos a transação celebrada entre as partes, decretando o divórcio de 

Maxilaine e Geovane. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Publicada e registrada no sistema PJE. Proceda-se à 

averbação do divórcio, consignando-se que Maxilaine voltará a usar o 

nome de solteira. Transitada em julgado e recolhidas as custas devidas, 

expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cientifique-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 17/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000216-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. C. (REQUERENTE)

A. D. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (CUSTOS 

LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000216-49.2020.8.11.0037.s REQUERENTE: ALAN DIEGO PETECK 

CATTELLI, JULIANA SANTANA CATTELLI Vistos etc. Trata-se de pedido 

de homologação de acordo formulado por Alan Diego e Juliana. 

Transacionaram os requerentes sobre o divórcio, bem como acerca da 

guarda, dos alimentos e do direito de convivência dos filhos menores. O 

Ministério Público se manifestou favorável ao pedido contido na exordial, 

com a extinção do feito. Considerando a capacidade das partes e que o 

acordo se deu sobre direito potestativo (divórcio), bem como a 

concordância ministerial quanto aos direitos indisponíveis e de interesse 

de incapaz acordados (guarda, alimentos e visitas), HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes, decretando o divórcio de Alan e Juliana. Em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema 

PJE. Proceda-se à averbação do divórcio, consignando-se que Juliana 

voltará a usar o nome de solteira. Transitada em julgado e recolhidas as 

custas devidas, expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se 

os autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Cientifique-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 17/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004261-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004261-33.2019.8.11.0037.s EXEQUENTE: JANAINA BARBOSA 

CAVALCANTE EXECUTADO: ADALTO CARLOS COSTA GARCIA Vistos 

etc. Verifico que as partes chegaram a um acordo sobre o objeto da lide, 

postulando a homologação do acordo e a extinção do feito (Id Num. 

29305945 - Pág. 1/2. Considerando a capacidade das partes e que o 

acordo se deu sobre direito disponível, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes e, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas e despesas processuais, face a gratuidade da Justiça. Honorários 

advocatícios como pactuado entre as partes. Publicada e registrada no 

sistema PJE. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Cancele-se a audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 17/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001700-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. R. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. S. (REU)

K. T. D. S. P. (REU)

Q. M. D. S. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001700-02.2020.8.11.0037.s 

AUTOR(A): MAURO CESAR RODRIGUES DE MORAES REU: KLEVERSON 

TAYSSON DA SILVA PEREIRA, ILDANIRAN ALVES DA SILVA, QUEURY 

MONICA DA SILVA PEREIRA Vistos etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Cuida-se de ação de reconhecimento de União Estável 

Post Mortem c/c Tutela de Urgência proposta por Mauro Cesar Rodrigues 

de Moraes em face de Klevernson Taysson da Silva e Queury Mônica da 

Silva Pereira, na qual requer, liminarmente, a declaração de sua união 

estável com a falecida Ildamiran Alves da Silva. Compulsando os autos, 

verifico que a tutela de urgência deve ser deferida. A plausibilidade das 

alegações do autor estão demonstradas nos diversos documentos 

colacionados aos autos, em especial no próprio formal de partilha 

e x p e d i d o  n o  p r o c e s s o  d e  i n v e n t á r i o  ( p r o c .  n . 

1006036-54.2017.8.11.0037), no qual os filhos da de cujus, Srs. 

Kleverson e Queury, maiores e capazes, juntamente com o autor Mauro, 

também maior e capaz, acordaram sobre a partilha de bens, sendo a 

mesma devidamente homologada e expedidos os competentes formais. 

Logo, presume-se que não haveria oposição dos filhos na declaração de 

convivência de forma antecipada. Ademais, há diversos documentos 

firmados junto a órgãos públicos e privados em que o autor declara como 

seu endereço o mesmo da falecida (Rua Alcides Lazareti, n. 90, São 

Cristóvão, Primavera do Leste), além de declaração feita junto ao Segundo 

Ofício Notarial de Primavera do Leste declaratória da convivência, 

corroborando, assim, o entendimento de que viviam juntos como marido e 

mulher. Logo, comprovado o fumus boni iuris, primeiro requisito para a 

concessão da medida. O segundo requisito, periculum in mora, também 

está demonstrado, consistente no caráter alimentar do benefício 

previdenciário de pensão por morte que o autor poderá pleitear junto ao 

INSS com a decisão declaratória da convivência. Ante o exposto, defiro a 

tutela de urgência pleiteada, para declarar que o autor era convivente da 

falecida na época de sua morte. Expeça-se o necessário. Sem prejuízoa, 

designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se e 

intimem-se os réus. Cumpra-se. Primavera do Leste, 17/04/2020. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006107-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. C. L. (REQUERENTE)

F. N. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre o Parecer do Ministério 

Público sob ID 28314691 no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004007-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004007-94.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Fagner Oliveira Silva Requerida: Seguradora Líder 

Vistos etc. Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade 

do prévio requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que 

protocole o pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual 

deverá ser juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da 

recusa administrativa, especificamente em nome da parte autora ou 

documento equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005640-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação - Id 30623549.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006812-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL COMELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001277-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILI NATALIA RODRIGUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001301-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA PEREIRA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002235-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Autos nº 1002235-96.2018.8.11.0037 

– PJE Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT Requerente: 

Juliana Gomes Ferreira Requerida: Seguradora Líder Consórcio de Seguro 

DPVAT S/A Vistos etc. Reitere o expediente (Id. 22822461I. Intime-se o 

terceiro Abner Albino Custódio dos Santos, para apresentar certidão de 

nascimento ou documento correlato que comprove a descendência com o 

de cujus, em 15 (quinze) dias. Em seguida, intimem-se as partes para 

manifestação quanto ao pedido de habilitação, em idêntico prazo. 

Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 10 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007228-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007300-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE HELENA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007232-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON DE ARAUJO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNILDO LEMOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 175 de 519



 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005654-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005654-27.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Marilsa 

Aparecida de Oliveira Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. 

Vistos etc. A parte autora postula pelo reconhecimento do interesse de 

agir, com recebimento da inicial apresentada com subsequente 

determinação do regular prosseguimento do feito, com a consequente 

designação de perícia médica. Todavia, consoante determinação 

derradeira, convém destacar que, desde o ano de 2013, todas as 

agências dos Correios do Brasil estão habilitadas para receber a 

solicitação de pagamento do Seguro DPVAT, devendo a parte autora 

apresentar os documentos necessários. Assim, considerando o 

entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio requerimento 

administrativo, DETERMINO a intimação da parte requerente para que 

protocole o pedido administrativamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação, o qual deverá ser juntado aos autos no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento a petição inicial. Decorrido o prazo de 60 

(sessenta) dias, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005313-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELI MARIA ALCANTARA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005783-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004763-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002459-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003820-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006449-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RANIEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006449-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RANIEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CARRELO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1000830-93.2016.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Jesse Carrelo Carvalho Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Jesse Carrelo 

Carvalho em face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 28 de julho de 2016, na BR MT 130, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Por fim, 

informa que requereu administrativamente junto a seguradora, a 

respectiva indenização, contudo até a data da propositura da ação não 

obteve resposta da seguradora. A petição inicial foi instruída com 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, o 

requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder e a ausência de 

interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo 

realizado de forma regular. No mérito, sustenta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez. Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

As preliminares suscitadas foram apreciadas e refutadas por ocasião do 

saneamento processual. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Boletim de Ocorrência nº 7656 do SAMU – 192 – Primavera do 

Leste – Relatório de Ocorrência – APH – Controle e Estatística Suporte 

Básico de Vida, datado de 28 de julho de 2016. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

invalidez permanente - incapacidade intensa (75%), em pé direito (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter permanente 

decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos 

os requisitos legais para a concessão da indenização, mediante prova 

documental, em observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o 

valor da indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por Jesse 

Carrelo Carvalho, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório –DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$5.062,50 (cinco 

mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 19 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004192-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA SCHWENGBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Judicial Eletrônico 1004192-69.2017.8.11.0037 Ação de 

Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos Requerente: Roberto 

Pereira Schwengber Requerido: Ympactus Comercial Ltda. Vistos etc. A 

parte requerida foi intimada para apresentar documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data no momento do 

ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Para admissão da pena de 

confesso, é evidente que a parte autora deve apontar o fato e trazer 

elementos mínimos para a elaboração do cálculo, já que é seu ônus instruir 

a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

De fato, ao juiz compete a aplicação da lei, não podendo suprir diligência 

que compete à parte autora, especialmente porque foi ela que, 

voluntariamente, aderiu ao contrato, presumindo-se conhecer o valor 

investido, os resgates efetuados e demais operações realizadas, com o 

mínimo de prova documental. Registro, para efeito de contribuição para a 

causa, que que advogados, em Primavera do Leste (MT), têm obtido o 

mínimo de elementos para apresentação da conta, que tem sido admitida 

como correta, diante a aplicação da pena prevista no artigo 400 do Código 

de Processo Civil, podendo a parte autora valer-se dos mesmos meios de 

pesquisa para que a ação possa prosseguir, nos moldes da lei. Portanto, 

aguarde-se, por 30 (trinta) dias, impulso regular da parte autora. Expirado 

o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de 

outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CARRELO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1000830-93.2016.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Jesse Carrelo Carvalho Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Jesse Carrelo 

Carvalho em face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 28 de julho de 2016, na BR MT 130, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Por fim, 

informa que requereu administrativamente junto a seguradora, a 

respectiva indenização, contudo até a data da propositura da ação não 

obteve resposta da seguradora. A petição inicial foi instruída com 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, o 

requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder e a ausência de 

interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo 

realizado de forma regular. No mérito, sustenta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez. Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

As preliminares suscitadas foram apreciadas e refutadas por ocasião do 
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saneamento processual. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Boletim de Ocorrência nº 7656 do SAMU – 192 – Primavera do 

Leste – Relatório de Ocorrência – APH – Controle e Estatística Suporte 

Básico de Vida, datado de 28 de julho de 2016. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

invalidez permanente - incapacidade intensa (75%), em pé direito (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter permanente 

decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos 

os requisitos legais para a concessão da indenização, mediante prova 

documental, em observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o 

valor da indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por Jesse 

Carrelo Carvalho, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório –DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$5.062,50 (cinco 

mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 19 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004192-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA SCHWENGBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Judicial Eletrônico 1004192-69.2017.8.11.0037 Ação de 

Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos Requerente: Roberto 

Pereira Schwengber Requerido: Ympactus Comercial Ltda. Vistos etc. A 

parte requerida foi intimada para apresentar documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data no momento do 

ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Para admissão da pena de 

confesso, é evidente que a parte autora deve apontar o fato e trazer 

elementos mínimos para a elaboração do cálculo, já que é seu ônus instruir 

a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

De fato, ao juiz compete a aplicação da lei, não podendo suprir diligência 

que compete à parte autora, especialmente porque foi ela que, 

voluntariamente, aderiu ao contrato, presumindo-se conhecer o valor 

investido, os resgates efetuados e demais operações realizadas, com o 

mínimo de prova documental. Registro, para efeito de contribuição para a 

causa, que que advogados, em Primavera do Leste (MT), têm obtido o 

mínimo de elementos para apresentação da conta, que tem sido admitida 

como correta, diante a aplicação da pena prevista no artigo 400 do Código 

de Processo Civil, podendo a parte autora valer-se dos mesmos meios de 

pesquisa para que a ação possa prosseguir, nos moldes da lei. Portanto, 

aguarde-se, por 30 (trinta) dias, impulso regular da parte autora. Expirado 

o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de 

outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004941-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS VAVASSORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004941-86.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JARBAS VAVASSORI 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em correição. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo 

procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Sem embargo da diligência, intime-se a parte liquidante para retificar o 

memorial descritivo, apontando os valores a serem deduzidos na forma 

estabelecida pela sentença exequenda (itens B.4; B.5), em 15 (quinze) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 25 de outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003964-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALECIO MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES MATTEW MERRIL (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003964-94.2017.8.11.0037 REQUERENTE: HENRIQUE ALECIO MICHELON 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Intime-se a parte 

liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando os valores a 

serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença exequenda, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 
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Primavera do Leste (MT), 29 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003113-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISA PEREIRA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003113-55.2017.8.11.0037 REQUERENTE: TARCISA PEREIRA FREIRE 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. intime-se a parte 

liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando os valores a 

serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença exequenda (itens 

B.4; B.5), em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003110-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003110-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Maria de Fátima da Silva em face de 

Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a declaração judicial da 

existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, na pessoa 

de seu advogado, porém não apresentou contestação no prazo legal. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$19.048,93 (dezenove mil 

quarenta e oito reais e noventa e três centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004427-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME 

(IMPUGNADO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004427-65.2019.8.11.0037 Impugnação – Base Normativa: Lei 

11.101/2005, art. 8º Impugnantes: Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda.  e Outras Referência:  Recuperação Jud ic ia l  n º 

7857-81.2015.811.0037 (157490) Recuperandas: Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda. e Outras Vistos etc. Intime-se a parte impugnada e o 

Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, 

vista ao Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003806-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CASSIANO GARCIA MOURAO OAB - MS11903 (ADVOGADO(A))

LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MS11739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (REU)

JONES BEVILAQUA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerida da decisão do ID 16500205 bem como 

da petição juntada no ID 15952528.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007253-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE PRADELLA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007253-98.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SHEILA DE SOUZA MATOS RÉU: 

LAERTE PRADELLA Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Havendo 

prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de 
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mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, 

se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas 

processuais (CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da 

sentença (CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do 

juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de abril de 

2019. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005317-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GUGELMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para, em 15 (quinze) dias, apontar 

objetivamente se pretende ou não a produção de prova oral, assumindo o 

risco da desistência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006366-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRUMMENAUER, SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para manifestar da devolução de 

correspondência do requerido, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000300-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AERO AGRICOLA NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANAER PARANATINGA AERO AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERIDO)

FERNANDO VEIGA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para manifestar das correspondências 

devolvidas dos requeridos, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA CORDEIRO OAB - ES14478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MARTINS DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000715-72.2016.8.11.0037; 

AUTOR(A): GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP RÉU: FABIANO MARTINS DE 

SOUZA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 24 de 

julho de 2019, às 16h20min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 3 de 

junho de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003459-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA CRUZ CIPPOLA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAIA DE FREITAS SOARES OAB - SP208638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (REU)

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para manifestar da correspondência 

devolvida do requerido, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005082-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005082-71.2018.8.11.0037; 

EXEQUENTE: REFRIGERANTES MARAJA S.A. EXECUTADO: SANTO 

ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Tendo em vista o 

novo endereço apresentado nos autos, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 11 de Dezembro de 2019, às 13h40min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 16 de outubro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007708-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BACAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte requerida para manifestar 

da proposta de honorários periciais constante do ID 27151225, no prazo 

de 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 18 de abril de 2020. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 
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CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000217-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de 

desistência da ação, conforme art. 485, § 4º do CPC, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003102-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003102-26.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ACIR FAGUNDES DE SOUZA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Acir Fagundes de Souza em face de 

Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a declaração judicial da 

existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, na pessoa 

de seu advogado, porém não apresentou contestação no prazo legal. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$3.106,24 (três mil cento e 

seis reais e vinte e quatro centavos), os quais já foram atualizados até a 

declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por ausência de 

litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os 

honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004941-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS VAVASSORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004941-86.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JARBAS VAVASSORI 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em correição. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo 

procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Sem embargo da diligência, intime-se a parte liquidante para retificar o 

memorial descritivo, apontando os valores a serem deduzidos na forma 

estabelecida pela sentença exequenda (itens B.4; B.5), em 15 (quinze) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 25 de outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003964-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALECIO MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES MATTEW MERRIL (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003964-94.2017.8.11.0037 REQUERENTE: HENRIQUE ALECIO MICHELON 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Intime-se a parte 

liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando os valores a 

serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença exequenda, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 29 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003113-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISA PEREIRA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

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

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003113-55.2017.8.11.0037 REQUERENTE: TARCISA PEREIRA FREIRE 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. intime-se a parte 

liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando os valores a 

serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença exequenda (itens 

B.4; B.5), em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003110-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003110-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Maria de Fátima da Silva em face de 

Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a declaração judicial da 

existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, na pessoa 

de seu advogado, porém não apresentou contestação no prazo legal. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$19.048,93 (dezenove mil 

quarenta e oito reais e noventa e três centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003806-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CASSIANO GARCIA MOURAO OAB - MS11903 (ADVOGADO(A))

LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MS11739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (REU)

JONES BEVILAQUA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerida da decisão do ID 16500205 bem como 

da petição juntada no ID 15952528.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007253-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE PRADELLA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007253-98.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SHEILA DE SOUZA MATOS RÉU: 

LAERTE PRADELLA Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Havendo 

prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de 

mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, 

se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas 

processuais (CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da 

sentença (CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do 

juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de abril de 

2019. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005082-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005082-71.2018.8.11.0037; 

EXEQUENTE: REFRIGERANTES MARAJA S.A. EXECUTADO: SANTO 

ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Tendo em vista o 

novo endereço apresentado nos autos, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 11 de Dezembro de 2019, às 13h40min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
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ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 16 de outubro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000217-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de 

desistência da ação, conforme art. 485, § 4º do CPC, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003102-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003102-26.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ACIR FAGUNDES DE SOUZA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Acir Fagundes de Souza em face de 

Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a declaração judicial da 

existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, na pessoa 

de seu advogado, porém não apresentou contestação no prazo legal. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$3.106,24 (três mil cento e 

seis reais e vinte e quatro centavos), os quais já foram atualizados até a 

declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por ausência de 

litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os 

honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004500-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004500-71.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA REQUERIDO: KELSON ELIAS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Tendo em vista a informação contida no termo 

de audiência juntado retro e em cumprimento a determinação judicial, 

designa-se a audiência de conciliação para o dia 13 de março de 2019, às 

17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004500-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004500-71.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA REQUERIDO: KELSON ELIAS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Tendo em vista a informação contida no termo 

de audiência juntado retro e em cumprimento a determinação judicial, 

designa-se a audiência de conciliação para o dia 13 de março de 2019, às 

17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14857013, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1003916-04.2018.8.11.0037; AUTOR(A): FABIA 

PAULA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004666-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

3SB PRODUTOS AGRICOLAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARIOM OVCHINNIKOV (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004744-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOEME SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-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))

 

Intio a parte requerente da decisão do Id 22701526, bem como da 

audiência designada conforme cetidão a sehuir transcrita: Processo: 

1004744-63.2019.8.11.0037; REQUERENTE: MARIA NOEME SABINO 

REQUERIDO: OI S.A O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 09 de outubro de 2019, às 14h20min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 20 de agosto de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002375-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA OAB - GO27832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REU)

SERRA BONITA SEMENTES S.A (REU)

ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para manifestar da 

certidão da contadoria, prazo 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de abril 

de 2020 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000908-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA OAB - 627.854.001-00 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (EXECUTADO)

SANTA INES SEMENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para manifestar da 

certidão negativa do Oficial de Justiça. Prazo de 15 dias. PRIMAVERA DO 

LESTE, 19 de abril de 2020 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002942-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT20846/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para apresentar 

contrarrazões de Apelação, no prazo legal. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de 

abril de 2020 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002073-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 184 de 519



LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para impugnar 

contestação, no prazo legal. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de abril de 2020 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005896-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE MOESCH (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para manifestar da 

correspondência devolvida do requerido. Prazo 15 dias. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000785-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE LINS E SILVA ALVAREZ PRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

PRICILA BATISTA CORREIA OAB - MT24329/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000785-21.2018.8.11.0037 

Ação de Rescisão Parcial Contratual Requerente: Estelamar Teresinha 

Brunetta Hamida Requerido: Celso José Lins e Silva Alvares Prado Vistos 

etc. Tratando-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes, 

intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art.1.023, §2º). Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006980-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006980-22.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS 

RÉU: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, com a advertência 

expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do 

artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a 

ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo 

Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de abril 

de 2019. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001808-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MORETTO (REU)

 

Vistos etc. Tendo em vista o teor manifestamente desrespeitoso e 

distorcido da reclamação disciplinar formulada pela advogada Talita 

Borges Reis, OAB/MT 19.942, cujo conteúdo foi conhecido em 1º/09/2017, 

declaro-me suspeita em face da manifesta animosidade decorrente das 

ofensas registradas no documento, nos moldes do artigo 145, I, do Código 

de Processo Civil. Determino a remessa dos autos ao substituto legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de setembro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004251-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)
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CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004251-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO DE PAULA 

DELMONDES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Francisco de Paula 

Delmondes em face de Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a 

declaração judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação 

do valor da condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, 

na pessoa de seu advogado, porém não apresentou contestação no 

prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$5.124,06 (cinco mil cento e 

vinte e quatro reais e seis centavos), os quais já foram atualizados até a 

declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por ausência de 

litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os 

honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 09 de outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006980-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006980-22.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS 

RÉU: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, com a advertência 

expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do 

artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a 

ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo 

Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de abril 

de 2019. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001808-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MORETTO (REU)

 

Vistos etc. Tendo em vista o teor manifestamente desrespeitoso e 

distorcido da reclamação disciplinar formulada pela advogada Talita 

Borges Reis, OAB/MT 19.942, cujo conteúdo foi conhecido em 1º/09/2017, 

declaro-me suspeita em face da manifesta animosidade decorrente das 

ofensas registradas no documento, nos moldes do artigo 145, I, do Código 

de Processo Civil. Determino a remessa dos autos ao substituto legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de setembro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004251-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004251-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO DE PAULA 

DELMONDES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Francisco de Paula 

Delmondes em face de Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a 

declaração judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação 

do valor da condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, 

na pessoa de seu advogado, porém não apresentou contestação no 

prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$5.124,06 (cinco mil cento e 

vinte e quatro reais e seis centavos), os quais já foram atualizados até a 
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declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por ausência de 

litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os 

honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 09 de outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001808-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MORETTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1001808-36.2017.8.11.0037 Ação Monitória Requerente: Du Pont do Brasil 

S.A. – Divisão Pioneer Sementes Requerido: Ronaldo Moretto Vistos etc. 

Defiro o requerimento formulado pela parte credora (Num. 28146897) e 

suspendo o curso processual pelo prazo concedido, pelo credor, para 

que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, em analogia ao 

disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, 

intime-se a parte autora para informar sobre o adimplemento da obrigação 

pecuniária, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio por anuência de 

quitação tácita. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de abril 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004744-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOEME SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-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))

 

Intio a parte requerente da decisão do Id 22701526, bem como da 

audiência designada conforme cetidão a sehuir transcrita: Processo: 

1004744-63.2019.8.11.0037; REQUERENTE: MARIA NOEME SABINO 

REQUERIDO: OI S.A O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 09 de outubro de 2019, às 14h20min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 20 de agosto de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004744-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOEME SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-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 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1004744-63.2019.8.11.0037 Ação Cível c/c Danos Materiais e Morais 

Requerente: Maria Noeme Sabino Requerido: Oi S/A Vistos etc. Trata-se 

de ação civil c/c danos materiais e morais proposta por Maria Noeme 

Sabino em face de Oi S/A, com relato de contratação, no mês de abril de 

2018, do plano Oi Total (internet + fixo). A pretensão material é a 

declaração de nulidade do contrato e da inexistência dos débitos, bem 

como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 954, na 

sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de 

processos análogos, em todo o território nacional, submetendo as 

seguintes questões a julgamento: - A indevida cobrança de valores 

referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a 

solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por 

danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa; - 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços de 

telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; - 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 de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou julgamento - abrangência da repetição 

de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados 

pela 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. Verifica-se que a questão litigiosa 

enquadra-se, portanto, no tema 954, em julgamento no Superior Tribunal 

de Justiça, cujo paradigma originário é o REsp 1.525.174, com julgamento 

sobrestado. Destarte, em cumprimento à determinação superior, determino 

a suspensão do curso processual até o julgamento do tema 954, devendo 

a serventia acompanhar periodicamente o precedente, com imediata 

conclusão após o julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005956-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGI VOLPE AJALA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005956-22.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 

RÉU: GIORGI VOLPE AJALA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 16h40min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
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econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005956-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGI VOLPE AJALA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005956-22.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 

RÉU: GIORGI VOLPE AJALA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 16h40min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14857013, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1003916-04.2018.8.11.0037; AUTOR(A): FABIA 

PAULA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001172-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERENTE)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCLERION ANTONIO BARUFFI (REQUERIDO)

ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para efetivar o pagamento da 

complementação de diligência da oficial de justiça no valor de R$ 344,40, 

conforme certidão ID n. 30326910, cuja guia de arrecadação deverá ser 

apresentada nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006316-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JIVALDO REIS NASCIMENTO (AUTOR(A))

GESSILENE SANTOS GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JEOVANI SANTOS GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MINSON DE OLIVEIRA (REU)

A.M. DE OLIVEIRA TRANSPORTES EPP (REU)

REGINALDO SANCHES (REU)

ALCI HONORIO DE OLIVEIRA (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BERTO OAB - PR37716 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para impugnar a 

contestação no prazo legal. PRIMAVERA DO LESTE, 21 de abril de 2020. 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007297-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE SOUZA GASPAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Aportado o laudo pericial, intimo as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002481-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ COLOMBELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002481-92.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Sérgio Luiz Colombeli Requerida: Porto Seguro CIA. 

de Seguros Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Porto Seguro CIA. de Seguros em face da sentença prolatada nos autos, 

em razão dos honorários sucumbenciais serem arbitrados em quantia 

maior do que valor da condenação em favor da parte autora, bem como 

requerendo a análise de matéria nova, consistente na ausência de 

adimplemento do Seguro DPVAT pelo autor (Num. 20259468). Instada a 

manifestar-se, a parte embargada manteve-se inerte, consoante certidão 

inclusa (Num. 30575147). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sob 

tal conjuntura jurídica, não há omissão passível de suprimento, eis que a 

discordância quanto ao valor dos honorários arbitrados ou eventual 

análise de matéria nova, não desafia a oposição de embargos 

declaratórios. Destarte, não há qualquer omissão no ato decisório. O que 

pode haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na decisão. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, 

rejeito os embargos de declaração opostos. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001644-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA LEONIDA DUARTE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal, sobre os 

embargos de Declaração da parte requerida juntados no Id 30643496.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006298-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALVES TAVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006298-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALVES TAVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006295-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LISRAYSE GABRYELLE NUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006295-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LISRAYSE GABRYELLE NUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006292-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABINAEL BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032178-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004530-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004530-72.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1000841-25.2016.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Rosângela Carvalho dos Santos 

Brito Executado: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença manejado por Rosângela 

Carvalho dos Santos Brito em face de Porto Seguro Cia de Seguros, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A obrigação executada foi 

integralmente adimplida. Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, 

declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000263-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BRUNETTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS ALBERTO DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000263-57.2019.8.11.0037– PJE Embargos à Execução Embargante: 

Espólio de Ivo Brunetta Embargado: Carlos Alberto de Souza Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos por Espólio de Ivo Brunetta em 

face de Carlos Alberto de Souza, relativamente à ação de execução 

autuada sob o nº 1006842-55.2018.8.11.0037. A pretensão defensiva 

fundamenta-se, em síntese, na nulidade da execução em razão da 

ausência de título executivo válido e iliquidez da dívida ante a necessidade 

de liquidação do preço do produto, ausência de apresentação da causa 

subjacente que originou a confissão de dívida, além do acréscimo de 

cobranças indevidas. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Despacho inicial (Num. 17585163). A parte embargada impugnou os 

embargos à execução, postulando pela rejeição liminar ante a confissão 

explícita da dívida. Afirmou, outrossim, a aposição da assinatura de duas 

testemunhas no título, bem como que a cotação adotada teve como fonte 

de informação a disponibilizada no site http://www.aprosoja.com.br/, 

sustentando o acerto da liquidação da obrigação. A tentativa de 

conciliação restou infrutífera. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde da 

controvérsia não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios 

da economia e celeridade processual, conheço do pedido e julgo 

antecipadamente o mérito. Há que se registrar, inicialmente, a ausência de 

qualquer vício que enseje a regularização processual do polo passivo do 

feito executivo, já que a ação de execução foi efetivamente proposta 

apenas e tão-somente contra o Espólio de Ivo Brunetta, não havendo 

habilitação direta das herdeiras. Eventual referência às herdeiras não é 

vedada por lei, tampouco significa imputação de habilitação. Outrossim, 

eventual prejuízo de terceiro pela anotação de averbação premonitória 

deve ser por ele alegado, pelo meio processual adequado, descabendo a 

intervenção da parte para tal finalidade, ante o óbice normativo previsto no 

artigo 18 do Código de Processo Civil. A primeira tese defensiva é a 

nulidade da execução em razão da ausência de título executivo válido, já 

que não subscrito por duas testemunhas, havendo apontamento de 

subscrição pelo próprio credor, por duas vezes. Pertinente destacar que 

no referido tópico dos embargos há menção à adulteração. Transcrevo: 

“Ademais, pacífico é o entendimento no sentido de que estando 

caracterizada adulteração em requisito essencial do título, este deixa de 

ser documento hábil para a cobrança de dívida através da ação de 

execução, uma vez que a caracterização de sua adulteração ou a 

presença de rasuras são fatos que ensejam a exclusão da certeza do 

título, devendo a cobrança ser remetida às vias ordinárias.” Em face da 

arguição de adulteração, a parte embargante foi intimada para apresentar 

a sua via do contrato particular de confissão e parcelamento de dívida. A 

diligência tinha um motivo evidente: permitir ao Juízo o cotejo entre os 

documentos (vias dos contratos em poder das partes) para análise da 

subscrição ulterior da testemunha Fábio Tramontina, de forma a permitir o 

julgamento quanto a questão da executividade do título. A parte 

embargante, todavia, afirmou não possuir a via contratual, fato que torna 

inviável, ao menos neste momento processual, o reconhecimento de 

fraude ou adulteração. Isso porque a boa-fé é presumida, de modo que o 

lançamento de duas assinaturas pelo credor não implica, 

necessariamente, em ato ilícito, podendo consistir em mera inobservância 

da ordem de subscrição. Portanto, estando o título subscrito por duas 

testemunhas, a questão relativa à ausência de executividade restou 

prejudicada. O título em execução está, todavia, com a liquidez 

comprometida. Explico. O parágrafo primeiro da cláusula primeira do 

contrato executado (Num. 15820379 - Pág. 1) dispõe: “O DEVEDOR e o 

CREDOR compuseram acordo extrajudicial, estabelecendo que o valor total 

do débito inadimplido e ora pactuado, no total de 13.000 (treze mil) sacas 

de soja de 60 kg cada, livres de impureza e frete, quantia será paga pelo 

DEVEDOR, com depósito nos armazéns da ADM do município de Primavera 

do Leste/MT, ou pagamento em moeda corrente no país conforme preço 

na data do vencimento”. Nas obrigações alternativas, quando a escolha 

couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a 

prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado 

em lei ou em contrato (CPC, art.800). Nesse passo, o devedor foi citado 

para, em 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação consistente na entrega de 

13.000 (treze mil) sacas de soja de 60 kg cada, livres de impureza ou 

promover o pagamento em moeda corrente, conforme preço na data do 

vencimento (CPC, art.800), permanecendo inerte. Diante disso, em face da 

inércia da parte executada, o exequente manifestou opção pelo 

recebimento do débito em moeda corrente no país (CPC, art.800, §1º), de 

acordo com o preço na data do vencimento, adotando como fonte de 

cotação o informativo da Associação dos Produtores de Soja e Milho do 

Estado de Mato Grosso. Nesse ponto reside a especificidade. Como já 

mencionado, o parágrafo primeiro da cláusula primeira do contrato 

executado (Num. 15820379 - Pág. 1) dispõe: “O DEVEDOR e o CREDOR 

compuseram acordo extrajudicial, estabelecendo que o valor total do 

débito inadimplido e ora pactuado, no total de 13.000 (treze mil) sacas de 

soja de 60 kg cada, livres de impureza e frete, quantia será paga pelo 

DEVEDOR, com depósito nos armazéns da ADM do município de Primavera 

do Leste/MT, ou pagamento em moeda corrente no país conforme preço 

na data do vencimento”. Note-se que, embora haja menção à data da 

cotação (preço na data do vencimento), não há pactuação quanto a fonte 

da cotação. Tal fato, por si só, diante do grande número de possibilidades 

e variações, torna ilíquido o título, já que pressupõe prévia liquidação do 

preço, na forma da lei. Dispositivo Isso posto, julgo procedentes os 

embargos à execução e reconheço a ausência de título executivo 

extrajudicial apto a embasar o procedimento executivo, ante a falta de 

liquidez, sendo necessária a prévia liquidação, na forma da lei. Julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação. 

Translade-se cópia da sentença e da certidão de trânsito aos autos da 

ação de execução em apenso (Autos nº 1000263-57.2019.8.11.0037). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002057-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. A CEREALISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo Eletrônico Judicial nº 

1002057-79.2020.8.11.0037 Ação Declaratória de Inexistência de Negócio 

Jurídico Requerente: R. F. A. Cerealista Ltda. Requerido: Indiana Agri 

Comércio e Exportação de Cereais Eireli. Vistos etc. Tendo em vista a 

propositura de ação de recuperação judicial, com concessão de tutela 

cautelar de urgência, aguarde-se a apresentação do relatório de avaliação 

preliminar, o qual viabilizará a análise judicial do deferimento, ou 

indeferimento, do processamento do feito recuperacional. Intime-se o 

perito nomeado para conclusão dos trabalhos, com urgência. Em seguida, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 20 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000782-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIVA MEERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000782-37.2016.8.11.0037 - PJE Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais Requerente: Leandro Riva Meert Requerida: Unimed – Federação 

do Estado de Mato Grosso Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de 
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fazer c/c danos morais proposta por Leandro Riva Meert em face de 

Unimed - Federação Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na 

recusa ilegítima da administradora do plano de saúde em custear o exame 

denominado PET – CT, após tratamento de tumor com recidiva do tipo 

nódulo em retroperitônio. Os pedidos de mérito consubstanciam-se na 

condenação da administradora do plano de saúde à obrigação de fazer, 

consistente na disponibilização do exame denominado PET – CT, bem 

como no pagamento de indenização por danos morais, no importe de 

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão da recusa. A petição inicial 

foi instruída com documentos. A medida liminar foi deferida (Id. 4504386). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

contestou a ação arguindo, em resumo, a legitimidade da recusa. Conclui, 

por fim, negando a existência de fato ilícito e, por conseguinte, dos 

pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar (Id. 5039303). 

Impugnação à contestação (Id.5891130). O laudo pericial foi apresentado 

(Id, 29561288), com regular manifestação das partes (Id. 30530488 e Id. 

30871925). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A questão controvertida cinge-se à 

legitimidade da recusa do custeio do exame denominado PET – CT, 

prescrito pelo médico oncologista, após tratamento de recidiva de 

neoplasia maligna. Embora se admita a possibilidade de conter o contrato 

de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, o 

Superior Tribunal de Justiça já qualificou como abusiva a que exclui o 

custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do 

tratamento de doença coberta pelo plano, pontuando que a “operadora de 

plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas 

não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. ” Nesse 

sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 

1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO 

PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM 

SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO 

PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL 

EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte 

Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de 

saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se 

abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao 

melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. 

Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento 

médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento 

de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é 

exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de 

plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de 

urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, 

não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 

83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). Desse modo, é inadmissível a 

recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de 

doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de 

procedimentos da Agência Nacional de Saúde, a despeito da indicação 

médica. Como muito bem pontuado pelo TJDFT, “evidenciado que o 

procedimento cirúrgico recomendado à parte foi precedido de detalhado 

relatório produzido pelo médico assistente, tem-se por indevida a recusa 

infundada de cobertura do fornecimento do exame operadora do plano de 

saúde, sobretudo quando não apresentadas justificativas plausíveis. Tal 

conduta ultrapassa o simples inadimplemento contratual e configura 

hipótese apta a ensejar danos morais passíveis de indenização”, 

ressaltando que “não cabe à administradora do plano de saúde ou à 

Agência Nacional de Saúde escolher o procedimento ou mesmo os 

materiais adequados para os casos submetidos a tratamento médico”. 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT Circunscrição 

:11 - NUCLEO BANDEIRANTE Processo: 2011.11.1.007104-3 Vara: 201 - 

VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO 

BANDEIRANTE. No que concerne ao dano moral, há efetiva comprovação 

do efetivo dano extrapatrimonial suportado pela parte. No caso da pessoa 

natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, 

com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de 

conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de 

reparação pecuniária. Nesse passo, a recusa indevida pela operadora de 

plano de saúde à cobertura de tratamento médico constitui dano moral 

presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em 

mero inadimplemento contratual. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E 

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. PRÓTESE 

NECESSÁRIA À CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA. ILEGALIDADE DA 

EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. - Conquanto 

geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para 

ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem 

reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da 

injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. - A 

quantia de R$5.000,00, considerando os contornos específicos do litígio, 

em que se discute a ilegalidade da recusa de cobrir o valor de “stents” 

utilizados em angioplastia, não compensam de forma adequada os danos 

morais. Condenação majorada. Recurso especial não conhecido e recurso 

especial adesivo conhecido e provido. (REsp 986.947/RN, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 

26/03/2008) No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: • Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa – se limitou à esfera pessoal; • Intensidade do ânimo de ofender 

–há comportamento doloso, evidenciado pela ausência de resolução 

efetiva; • Posição econômica do ofendido – não há elementos processuais 

para apuração; • Situação econômica do ofensor – trata-se de 

cooperativa de plano de saúde, ostentando inegável capacidade 

financeira. Portanto, reputo adequada a fixação da verba indenizatória em 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o 

enriquecimento ilícito da parte autora. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e condeno a requerida ao custeio ou 

disponibilização do exame PET – CT e ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). O valor relativo aos 

danos morais deve ser corrigido monetariamente a partir da data da 

sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da 

data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade contratual 

(REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002073-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

proferida nesta data.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001969-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242-O 
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(ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1001969-41.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerente: Indianagri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI Vistos 

etc. Tendo em vista constar do relatório de avaliação preliminar diversos 

apontamentos, em especial ausência de informações contábeis do 

suposto período crítico de crise, bem como necessidade de 

esclarecimentos sobre a própria situação econômico-financeira deficitária, 

além de outros documentos contábeis, em observância à tendência 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [1], 

determino a intimação da parte autora para regularizar as inconsistências 

apontadas, nos moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do processamento da 

recuperação judicial. A interessada COOAMI – Cooperativa Mercantil e 

Industrial dos Produtores de Sorriso apresentou manifestação nos autos, 

noticiando ser credora da requerente, bem como ter negociado a compra e 

venda de grãos no ano de 2019, mas mesmo sem o devido deferimento do 

processamento da recuperação judicial, a empresa requerente tem 

retirado soja dos armazéns na Comarca de Sorriso (MT), sem 

comunicação ao juízo, motivo pelo qual postulou pela realização de auto de 

constatação por Oficial de Justiça, objetivando impedir a disposição de 

patrimônio dos credores (Num.31350938). A parte requerente, adiante, 

noticiou atos de hostilidade em decorrência do pedido de recuperação 

judicial, narrando que, alguns indivíduos não identificados, percorreram a 

sede da empresa expondo armas de fogo, bem como perpetrado tentativa 

de invasão da empresa, inclusive com maquinários pesados, 

constrangendo e expondo a risco de morte os funcionários e empresário, 

noticiando e representando criminalmente sobre os fatos, requerendo, 

ainda, dentro do poder geral de cautela, com fundamento no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, sejam determinadas medidas assecuratórias 

idôneas para a preservação dos direitos (Num.31368398). Os 

apontamentos constantes do relatório preliminar, bem como a informação 

de retirada de grãos pelo empresário, além da notícia crime, revela a 

necessidade de modificação da tutela provisória, a fim de garantir e 

efetivar a adequada prestação jurisdicional (CPC, art.297). As razões da 

crise, nos moldes do artigo 51, I, da Lei nº 11.101/05, não restaram 

esclarecidas de plano, o que vulnera a probabilidade do direito que 

ensejou o deferimento da tutela provisória de urgência, resultando na 

necessidade não só de proteger o patrimônio da requerente, mas garantir 

a integridade dos insumos que compõem ativos da empresa. De fato, o 

juízo ainda não deliberou sobre o deferimento ou indeferimento do 

processamento da recuperação judicial, sendo necessária a adoção de 

providências isentas quanto a qualquer ato de disposição patrimonial, quer 

por parte dos credores, quer por parte da pretensa recuperanda, de 

forma a manter o equilíbrio da medida preventiva até nova deliberação. 

Isso implica suspender qualquer operação de alienação, retirada ou 

disposição de bens e produtos, negociáveis ou do ativo permanente, de 

posse da empresa requerente, já que controvertida a existência dos 

pressupostos para o deferimento do processamento da recuperação 

judicial. Isso posto, MODIFICO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para 

determinar além da proteção patrimonial, a impossibilidade de disposição 

de qualquer ativo pela empresa requerente, até ulterior deliberação judicial. 

Aportando os esclarecimentos e documentos, intime-se a empresa 

nomeada para nova avaliação, em idêntico prazo. Quanto a 

“representação” criminal formalizada nestes autos, é evidente que o bojo 

do pedido de recuperação judicial não constitui ambiente jurídico adequado 

para ser processada, já que compete à Autoridade Policial a abertura do 

inquérito policial para proceder com as investigações, nos moldes do 

artigo 5º do Código de Processo Penal, sem olvidar, ademais, a 

necessidade de poderes especiais para a formalização de representação 

dos ofendidos na hipótese de queixa-crime (CPP, art.44). Ciência ao 

Ministério Público (CPP, art.40). Em seguida, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito [1] Agravo nº 1016839-42.2019.8.11.0000, 

Segunda Câmara de Direito Privado, TJ MT.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007278-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE BATISTA CARNEIRO (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação - Id 29630102.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005140-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN MATHIAS MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006288-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006288-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contestação. 

Após, concluso. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 20 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALFREDO VIECILI (REU)

ROSELANE RIVA VIECILI (REU)

Outros Interessados:

DENARDI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000427-22.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): SEVERINO ROMANO RIVA REU: JOAO ALFREDO VIECILI, 

ROSELANE RIVA VIECILI Vistos. Chamo o feito à ordem. Denoto que são 

nulas as citações de ID. 18704839 e 18705724, já que o AR não foi 

recebido pelos próprios requeridos, e sim por terceira pessoa denominada 

Rozielda F. Neste sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - NULIDADE DA CITAÇÃO - CITAÇÃO VIA CORREIO - 

PESSOA FÍSICA - RECEBIMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO-AR POR 

TERCEIRO - NECESSIDADE DA ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO AO 

RÉU E DE SUA ASSINATURA NOS AR'S- INOCORRÊNCIA DESSA 

FORMALIDADE - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - VIOLAÇÃO DA REGRA 

CONTIDA NOS ARTS. 215 E 223, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - NULIDADE ACOLHIDA - 

APELAÇÃO PROVIDA. Conforme é a orientação jurisprudencial, é nula a 

citação realizada pelo correio, quando a entrega da carta de citação não 

ocorre diretamente ao destinatário (requerido), que é, inclusive, quem 

deve apor assinatura no recibo (AR). (TJMT - N.U 

0013298-12.2007.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2013, Publicado no DJE 

16/07/2013). Assim, considerando a possibilidade dos requeridos 

realmente residirem naquele endereço, determino que seja realizada a 

citação pessoal por oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000968-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE MASOTTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000968-89.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: CESAR HENRIQUE MASOTTI Vistos. Chamo o feito à ordem. 

Denoto que é nula a citação de ID. 16345820, já que o AR não foi recebido 

pelo próprio requerido, e sim por pessoa denominada Rosangela. Neste 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - NULIDADE DA 

CITAÇÃO - CITAÇÃO VIA CORREIO - PESSOA FÍSICA - RECEBIMENTO DO 

AVISO DE RECEBIMENTO-AR POR TERCEIRO - NECESSIDADE DA 

ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO AO RÉU E DE SUA ASSINATURA NOS 

AR'S- INOCORRÊNCIA DESSA FORMALIDADE - NULIDADE DO ATO 

CITATÓRIO - VIOLAÇÃO DA REGRA CONTIDA NOS ARTS. 215 E 223, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

NULIDADE ACOLHIDA - APELAÇÃO PROVIDA. Conforme é a orientação 

jurisprudencial, é nula a citação realizada pelo correio, quando a entrega 

da carta de citação não ocorre diretamente ao destinatário (requerido), 

que é, inclusive, quem deve apor assinatura no recibo (AR). (TJMT - N.U 

0013298-12.2007.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2013, Publicado no DJE 

16/07/2013). Assim, considerando a possibilidade dele realmente residir 

naquele endereço, determino que seja realizada a citação pessoal por 

oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o expedindo o 

necessário e com as cautelas de praxe. Primavera do Leste/MT, 17 de 

abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007266-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO D AMICO MADI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre os embargos à execução 

por negativa geral no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001597-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH MARIA DO CARMO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001597-92.2020.8.11.0037. AUTOR(A): NEUZETH MARIA DO CARMO 

MOREIRA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. 

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 

Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001967-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PIZZOLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001967-71.2020.8.11.0037. AUTOR(A): GUILHERME PIZZOLATTO REU: 

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos. Considerando tratar-se de 

medida urgente, vez que a parte requerente encontra-se impedida de 

usufruir de imóvel que lhe pertence, cumpra-se durante o plantão 

extraordinário, nos termos dos artigos 4º, inciso II, e 5º, parágrafo único, 

da Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Expeça-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 17 de abril de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004560-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para manifestar sobres os embargos de 

declaração no prazo de 05( cinco) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005719-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALGOI TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 5 7 1 9 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALGOI 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. Indefiro o pedido de cumprimento do 

mandado durante o regime de Plantão Extraordinário, vez que trata-se de 

apreensão de veículo, não havendo risco de perecimento do bem ou 

perigo de dano irreparável a parte, não restando configurada a urgência 

prevista no artigo 4º, inciso V, da Resolução nº 313/2020 do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 17 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001241-97.2020.8.11.0037

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:

ANA MARIA MARQUES FLORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001241-97.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANA MARIA MARQUES FLORES 

Vistos. Indefiro o pedido de cumprimento do mandado durante o regime de 

Plantão Extraordinário, vez que trata-se de apreensão de veículo, não 

havendo risco de perecimento do bem ou perigo de dano irreparável a 

parte, não restando configurada a urgência prevista no artigo 4º, inciso V, 

da Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

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

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000905-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIAO (EXECUTADO)

K E COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDER JOSE VERONEZI VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000905-30.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: K E COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, 

KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIAO, EDER JOSE VERONEZI VIANA 

Vistos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do bloqueio judicial (ID 30463915). Após, intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005132-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO GEHLEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA PEREIRA LIMA OAB - MT27769/O (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

EDNA CRISTINA SIEGA OAB - 621.375.221-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005132-63.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ARNO GEHLEN REPRESENTANTE: EDNA CRISTINA SIEGA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos. Analisando os autos, verifico 

que foi determinado, na decisão de ID 27544117, que a parte requerida 

procedesse a exibição dos slips/extratos de evolução dos débitos onde 

constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a 

última movimentação ou liquidação, referente a cédula rural nº 88/00061-3. 

No entanto, o Banco requerido apenas juntos aos autos cálculos 

contábeis realizados pela instituição referentes a estes autos. Desse 

modo, nos termos da decisão de ID 27544117, bem como ante o teor da 

decisão prolatada no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 – DF 

(2012/0077157-3), onde foi determinado aos bancos que comunicassem 

todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da 

alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de 

crédito rural e das modificações daí existentes, intime-se novamente o 

requerido para que assim o proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de ser considerado correto os cálculos apresentados pelo 

requerente, nos termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001967-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PIZZOLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001557-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA ELSNER (AUTOR(A))

ROBERTO ANTONIO ELSNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001557-13.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ROBERTO ANTONIO ELSNER, PAULA CRISTINA ELSNER RÉU: 

EVARISTO TAGLIARI NETO Vistos. Da análise dos autos, verifico que os 

embargantes indicaram à penhora, para garantia do juízo bem imóvel. 

Contudo, no ID nº 31129544, o exequente, ora embargado, manifestou 

discordância em relação a referido bem , aduzindo não ter sido observado 

a ordem de preferência de penhora prevista no artigo 835 do Código de 

processo Civil. Com efeito, o artigo 835 do Código de Processo Civil impõe 

a penhora em dinheiro como prioridade, in verbis: Art. 835 . A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) § 1º É prioritária 

a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a 

ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto. Assim, considerando que a execução possui, como objetivo 
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final, a satisfação da dívida, deve ser observando o interesse do credor, a 

quem é permitido buscar garantia mais efetiva, em consonância com a 

ordem legal de preferência. No caso dos autos, não se tratando de 

garantia em dinheiro, é legítima a recusa do embargado, que justifica sua 

discordância com a garantia apresentada em razão da maior liquidez 

representada pelo produto do arresto. Destarte, entendo que razão 

assiste a parte exequente, vez que, em caso de improcedência dos 

embargos à execução, o produto arrestado detém maior liquidez em 

contrapartida ao bem imóvel, vez que é de fácil comercialização. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA - BEM OFERECIDO À PENHORA - RECUSA PELO EXEQUENTE - 

POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - PENHORA EM DINHEIRO - 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE. 1. Conforme dispõe o 

caput do art. 835 do CPC/15, a ordem legal de penhora não é absoluta, 

podendo o juiz alterá-la diante das circunstâncias do caso concreto. 2. 

Contudo, nos termos de precedente do STJ (REsp 1.287.915/BA), não se 

pode olvidar que o princípio da menor onerosidade para o executado não 

prepondera sobre o princípio da efetividade da tutela executiva e, 

portanto, compete à parte devedora apresentar argumentação sólida, 

sustentada em provas incontroversas, de que a alteração da ordem legal 

da penhora não prejudicará a parte exequente com a satisfação do crédito 

exequendo a tempo e modo adequados. 3. Assim, nos termos do art. 847 

do CPC/15, possível à recusa de bem indicado à penhora quando, entre 

outros, incidir sobre bens de baixa liquidez ou não obedecer à ordem legal 

do 835 do CPC/15, bem como quando for de encontro aos princípios da 

celeridade, efetividade e duração razoável do processo. 4. Nos termos do 

art. 520, IV e 521, III, ambos do CPC/15, estando pendente de julgamento 

apenas agravo de instrumento para destrancamento de Recurso Especial 

e Extraordinário e, não se tratando de pedido de levantamento de dinheiro 

ou de transferência de propriedade de imóvel na execução provisória, não 

há o que se falar em prestação de caução. 5. Ausente o perigo de dano 

grave ou de difícil reparação, não se mostra cabível atribuir efeito 

suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença. 6.Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10024113360085009 MG, Relator: 

Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 27/03/0017, Câmaras Cíveis / 

11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2017). Consigno, por fim, 

que o arresto foi deferido mediante caução por fiança bancária, de forma 

que não vislumbro qualquer prejuízo ao devedor. Deste modo, 

considerando a discordância do exequente/embargado, com o bem 

ofertado e dada as peculiaridades do caso, observado o equilíbrio entre 

os interesses do credor (efetividade) e devedor (menor onerosidade), 

recuso a garantia ofertada e, por consequência, revogo, por ora, o efeito 

suspensivo concedido na decisão de ID nº 30690491. Intime-se a parte 

embargada para, querendo, responder a presente ação em 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia, conforme determinado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

17 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001173-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAYSON SERRA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001173-55.2017.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO JAYSON SERRA 

GALVAO REU: BANCO DO BRASIL SA S E N T E N Ç A Vistos e 

examinados. Trata-se de ação indenizatória por dano moral c/c pedido de 

tutela de urgência inaudita altera pars proposta por FRANCISCO JAYSON 

SERRA GALVÃO contra BANCO DO BRASIL S/A. Aduz que fora 

correntista do requerido entre os anos de 2011 e 2012, com a finalidade 

de recebimento de salário. Em outubro de 2012 fora desligado do trabalho, 

para tanto, solicitou o encerramento da conta, ocasião que foi informado 

que a conta havia sido encerrada e que não tinha débitos pendentes. 

Alega que, em 2014, abriu conta em outro banco, no entanto, não lhe foi 

dado crédito no banco ante a informação de suposto débito com o 

requerido. Relata que, ajuizou ação perante o Juizado Especial da cidade 

de Rio Grande/RS, em que fora deferida liminar, determinando o imediato 

cancelamento de seu nome no SPC, bem como houve julgamento 

procedente da ação. Afirma que, em 2016 o requerido novamente lançou 

apontamento indevido do nome do autor no SPC tendo origem no mesmo 

contrato. Recebida a inicial foi deferido o pedido de AJG, determinada a 

citação do requerido e deferido o pedido de antecipação de tutela (ID. 

8034124). Devidamente citada, a parte ré apresentou resposta. Em 

contestação (ID. 9244623), alegou preliminar de coisa julgada e falta de 

interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Realizada audiência perante o CEJUSC, esta restou infrutífera. 

Sobreveio impugnação à contestação (ID. 9392723). Em seguida, o autor 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16729406). O requerido, 

por sua vez, não se manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

litígio versa sobre matéria que não necessita de produção de outras 

provas além das já existentes nos autos – a teor do artigo 355, inciso I, do 

NCPC. Desta feita, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente o pedido. Da preliminar de coisa julgada. Alega o 

requerido que o débito em tela já foi objeto de litigio nos autos n° 

0010004-80.2014.8.21.0023, que tramitou na comarca de Rio Grande/RS, 

o qual foi julgado procedente e transitou em julgado. Todavia, é plenamente 

possível o ajuizamento de nova ação de indenização por dano moral 

decorrente de nova negativação pela mesma dívida já declarada indevida 

em processo anterior, transitado em julgado, vejamos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO, 

LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS - 

DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - NOVA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - MESMA DÍVIDA JÁ 

DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

ART. 14 DO CDC - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO 

- NOVA INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA CONDENAÇÃO - PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - A litispendência exige identidade de partes, de causa de pedir 

e de pedidos, já que representa repetição de uma ação em curso. Se não 

há essa conjunção, resta afastada a suposta litispendência. - Não se 

configura coisa julgada a interposição de ação embasada em nova 

negativação indevida pela mesma fatura. - É juridicamente possível o 

pedido de indenização por nova negativação de dívida já declarada 

inexistente. - O interesse de agir é a necessidade que a parte tem de 

ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. - O prazo 

decadencial do art. 26, II, CDC, não se aplica em ação de indenização por 

dano moral. - A operadora de serviços de telefonia que inscreve 

indevidamente o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes está 

obrigada a reparar o dano moral, no caso puro, que independe de 

comprovação. - O arbitramento do valor da indenização deve levar em 

consideração todas as circunstâncias do caso e atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. - Os honorários advocatícios não 

podem ser fixados de modo a aviltar e desvalorizar a profissão, nem de 

forma a onerar em demasia a parte contrária, motivo pelo qual a lei 

concede ao juiz certa margem de discricionariedade para fixá-los. - 

Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0625.09.094297-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2010, publicação da súmula em 

20/07/2010) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO JÁ RECONHECIDO POR SENTENÇA 

TRANSITADA EM JULGADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - ILICITUDE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

Sob pena de ofensa à coisa julgada, a declaração de inexistência da 

dívida em anterior ação de conhecimento não permite mais a discussão 

sobre exercício regular de direito e de fraude. Pratica ato ilícito passível de 

reparação por dano moral a instituição financeira que procede à 

negativação do nome do consumidor de dívida declarada inexistente. A 

inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano 

moral presumido. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 
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proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo/pedagógico e compensar a vítima, 

sem importar, contudo, enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 

1.0105.13.030946-8/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/0020, publicação da súmula em 

12/02/2020) Assim, afasto a preliminar aventada. Da falta de interesse de 

agir. O interesse processual de agir em juízo reside na utilização da ação, 

mormente quando há uma pretensão resistida e a necessidade de obter o 

pronunciamento final sobre o direito invocado. A meu ver, o interesse de 

agir da autora no provimento judicial resta evidente, na medida em que 

pleiteia indenização por dano moral decorrente de nova negativação pela 

mesma dívida já declarada indevida em processo anterior, transitado em 

julgado. Assim, afasto a preliminar arguida. Superadas as preliminares, 

passo à análise do mérito. Pois bem. Compulsando os autos e documentos 

acostados, entendo que os pedidos devem ser julgados totalmente 

procedentes. Senão vejamos. Inicialmente, denota-se que o próprio 

requerido reconhece que o débito em tela já foi objeto de litígio nos autos 

n° 0010004-80.2014.8.21.0023, que tramitou na comarca de Rio 

Grande/RS, o qual foi julgado procedente e transitou em julgado. Porém, 

mesmo após ter sido declarada indevida a dívida oriunda do contrato n°. 

784589850, o banco inseriu novamente o nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, pelo mesmo débito. Desta forma, a negativação do nome do 

nome do autor é flagrantemente ilícita. Certo é que a dívida não deve 

persistir no cadastro restritivo. Sabe-se que, o dano reportado à esfera da 

pessoa, ante a inscrição irregular do seu nome nos cadastros de proteção 

ao crédito, é presumido, vez que, além da publicidade da pendência por 

ocasião da prática dos atos do comércio, o crédito, na conjuntura atual, 

representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral 

das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, de modo que sua proteção 

não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades 

especulativas. A doutrina e a jurisprudência pátrias são pacíficas em 

entender que a mera inscrição indevida do nome nos cadastros de 

inadimplentes é constrangedor a ponto de admitir a condenação do 

responsável. Sob esta ótica, a ré deve ser condenada a indenizar a parte 

autora pelos danos morais suportados, vez que restou caracterizada a 

inscrição indevida em seu nome. Em relação ao quantum a ser fixado para 

reparação dos danos morais, este deverá observar as seguintes 

finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa 

do agente, do potencial econômico e características pessoais, a 

repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, 

obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 

Não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano 

moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que 

não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não 

pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. No caso, 

considerando as condições sociais e financeiras da autora, inclusive a 

pequena repercussão social da restrição, bem como o porte econômico e 

financeiro da empresa ré, entendo ser suficiente para reparar o abalo 

sofrido o quantum R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por FRANCISCO JAYSON SERRA 

GALVÃO contra BANCO DO BRASIL S/A, para CONDENÁ-LO ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com 

a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da data 

do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do 

arbitramento, confirmando a liminar deferida. Condeno a empresa ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios em favor do advogado da parte autora, o qual fixo em 20% 

do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §2º, do NCPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1004807-59.2017.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenatória de 

repetição de indébito proposta por Edmilson Guimarães dos Santos contra 

BV Financeira S.A, qualificados na petição inicial. O autor alega, em 

síntese, que celebrou um contrato de concessão de crédito com a 

instituição financeira ré, contudo há disposições ilegais no instrumento, 

quais sejam: juros remuneratórios abusivos; contratação de seguro 

prestamista em venda casada; e cobrança indevida de tarifa de avaliação 

de bem e registro de contrato. A pretensão autoral cinge a limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado, declaração de nulidade de 

encargos abusivos e condenação da instituição requerida ao pagamento 

em dobro das quantias pagas indevidamente. Destaca-se também, de 

seus pedidos a inversão do ônus da prova. O recebimento da inicial, 

indeferimento da tutela de urgência e concessão de gratuidade da justiça 

ao autor, deram-se no pronunciamento de id. 10401202. A requerida foi 

citada pelo correio (id. 11068096) e ofereceu contestação (id. 11864984), 

primeiro pedindo a suspensão do feito em virtude de recurso repetitivo 

afetado pelo STJ; ainda, suscitou prejudicial de mérito da prescrição; 

arguindo as preliminares de inépcia da inicial, dizendo que os pedidos são 

genéricos e que o autor descumpriu a determinação do artigo 330, § 2º, do 

CPC, e ausência de interesse processual, dizendo que a parte pede a 

devolução de tarifas não adimplidas; impugnando o pedido de justiça 

gratuita e o valor da causa; e manifestando-se pelo indeferimento da tutela 

de urgência; e, no mérito, contrapondo-se à pretensão autoral ao defender 

a legalidade das cláusulas contratuais discutidas. Aberta a audiência de 

conciliação, constatou-se a ausência do requerente, obstando a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes (id. 11957570). Os 

litigantes foram instados a se manifestarem sobre as provas que 

pretendiam produzir (id. 16230505), mas quedaram-se inertes (id. 

18170035). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Suspensão do feito: O tema repetitivo 958 foi julgado no REsp 

1.578.526/SP em sessão realizada em 28/11/2018, encontrando-se 

atualmente transitado em julgado, razão pelo qual foi desafetado em 

13/02/2019. Portanto, o pedido de suspensão apresentado pela requerida 

está prejudicado. Prejudicial de mérito de prescrição: De fato, a pretensão 

de reparação civil prescreve com o decurso do prazo de 03 (três) anos 

por força do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. No entanto, o caso 

envolve eventual violação contínua de direito, verificada no desconto de 

cada parcela do negócio jurídico supostamente nulo, de sorte que o termo 

inicial da prescrição se dá do desconto da última parcela. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico 

cumulada com Indenização por Danos Morais – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – observância 

do ARTigo 27 DO Código de Defesa do Consumidor - TERMO INICIAL - 

ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - 

Embora realmente o Banco BMG S.A. e o Banco ITAÚ BMG Consignado 

S.A. sejam pessoas jurídicas distintas, tais empresas, como o nome 

sugere, fizeram parte de um mesmo grupo econômico e beneficiaram-se 

do mesmo nome empresarial para fomentar suas atividades, razão pela 

qual, em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da 

legitimidade passiva do réu, ora apelado, é medida que se impõe. II – Em se 

tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos 

ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional 

corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato 

de empréstimo consignado. III - Assim, como a última parcela do suposto 

contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício 

previdenciário do autor, ora apelante, em 2.6.2013, tem-se que a 

pretensão do autor, ora apelante, ajuizada em 23.4.2019, já se encontra 

obstada pela ocorrência da consumação da prescrição. (TJMT - N.U 

1001269-74.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) (grifei). O contrato 

celebrado entre os litigantes previa que o pagamento do financiamento 

ocorreria em 48 (quarenta e oito parcelas) com vencimento da última em 

11/06/2018 (id. 10220953), enquanto o extrato de pagamentos acostado à 

contestação indica que o vencimento da última parcela paga ocorreu em 
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janeiro de 2018 (id. 11864999), assim, sendo a demanda proposta em 

outubro de 2017, não há se falar em prescrição, razão pela qual afasto a 

prejudicial de mérito arguida. Preliminar de inépcia da inicial: O requerido 

argumenta que alguns pedidos apresentados pelo requerente são 

genéricos, porém sequer os especificou. Além disso, observo que os 

pedidos guardam correlação com a causa de pedir, não havendo o que se 

falar em genericidades da pretensão autoral. Lado outro, observo que 

atendida a prescrição do artigo 330, § 2º, do CPC, pois o requerente 

indicou as obrigações contratuais que pretende controverter e quantificou 

o valor incontroverso do débito. Portanto, afasto a preliminar arguida. 

Preliminar de ausência de interesse processual: A requerida argumenta 

que não houve o pagamento das tarifas cujo valor o requerente pede a 

devolução. Ocorre que, a questão pertence ao mérito da demanda, 

integrando o fato constitutivo do direito da parte autora, recaindo sobre ela 

a atividade probatória. Portanto, seu exame requer a análise das provas 

amealhadas ao feito, o que não é realizado no presente momento 

processual, pois destinado à resolução de questões prévias ao mérito 

(preliminares e prejudiciais de mérito). Logo, julgo como prejudicada a 

questão arguida no presente momento. Impugnação ao pedido de justiça 

gratuita: Apesar da impugnação apresentada, denoto que a requerida não 

trouxe nenhuma prova que evidenciasse a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade, fazendo impugnação genérica. Aliás, 

embora afirme que a aquisição do bem do contrato demonstre capacidade 

financeira, a situação não demonstra, por si só, a suficiência de recursos 

nem enseja a revogação da benesse, até porque o negócio jurídico foi 

celebrado no ano de 2014, não podendo evidenciar a situação econômica 

atual do requerente. Por fim, ressalto que o preenchimento dos 

pressupostos já fora examinado no momento da concessão do benefício, 

cabendo, portanto, ao impugnante trazer elementos que demonstrassem a 

mudança de situação ou que a realidade fática da situação financeira da 

parte era diferente do que considerado pelo juízo. Logo, afasto a 

impugnação à gratuidade da justiça apresentada. Impugnação ao valor da 

causa: O valor da causa nas ações que tem por objeto a revisão 

contratual é aquele equivalente ao valor do ato ou sua parte controvertida 

(artigo 292, inciso II, do CPC). In casu, o laudo pericial acostado à inicial 

aponta uma diferença de R$ 3.605,02 (três mil seiscentos e cinco reais e 

dois centavos) entre o valor do financiamento e o valor que o requerente 

entende devido. Além disso, a parte autora pretende ser ressarcida em 

dobro do pagamento das tarifas que entende ilegais, correspondente a R$ 

1.158,00 (um mil cento e cinquenta e oito reais) e R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais). Destarte, o benefício econômico pretendido pelo 

requerente soma R$ 6.063,02 (seis mil e sessenta e três reais e dois 

centavos). Portanto, o valor da causa de fato encontra-se incorreto e 

deve ser corrigido, porém também não corresponde ao importe indicado 

pelo requerido. Neste viés, utilizando-me da faculdade do artigo 292, § 3º, 

do CPC, acolho a preliminar e, de ofício, corrijo o valor da causa, passando 

a corresponder a R$ 6.063,02 (seis mil e sessenta e três reais e dois 

centavos). Indeferimento da tutela de urgência: Apesar do pedido feito 

pela requerente, a tutela de urgência pedida pela autora em inicial já foi 

indeferida no pronunciamento de id. 10401202. Logo, o pedido 

encontra-se igualmente prejudicado. Multa: Apesar do não 

comparecimento do requerente em audiência de conciliação, vislumbro dos 

expedientes do processo que não houve sua intimação na pessoa de seu 

advogado como determina a Lei (artigo 334, § 3º, do CPC). Também não se 

vislumbra a intimação pessoal da parte ou resta demonstrada ciência 

inequívoca do autor para suprir a não realização da diligência. Desta 

forma, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 334, § 8º, do CPC. 

Inversão ônus da prova: É fato sabido e notório que para a inversão do 

ônus da prova consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem 

ser analisados observando os requisitos legais: a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria da distribuição do 

ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme 

seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, 

aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito invocado e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele 

articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada 

parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil 

Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação 

processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor 

prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado. Contudo, não 

vislumbro a hipossuficiência da requerente em fazer provas dos fatos 

constitutivos de seu direito que cinge a existência de abusividade no 

contrato firmado, mormente porque instruiu a inicial com o contrato e laudo 

pericial. Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, indefiro a inversão 

do ônus da prova, prevalecendo o onus probandi previsto no artigo 373 do 

CPC: “ 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. [...]”. Mérito: As partes pediram 

o julgamento antecipado do pedido, demonstrando desinteresse na dilação 

probatória, pelo que passo a julgar antecipadamente o pedido nos termos 

do artigo 355, inciso I, do CPC. 1. Taxa de juros remuneratórios: O contrato 

firmado entre os litigantes, Cédula de Crédito Bancário – CDC, tinha como 

finalidade a aquisição de um veículo e foi celebrado em 11/06/2014 (id. 

10220953). Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central é possível 

constatar que os encargos pré-fixados para aquisição de veículos em 

11/06/2014 para a BV Financeira S.A. CFI era de 2,04% a.m. (dois vírgula 

zero quatro por cento ao mês) e 27,38% a.a. (vinte e sete vírgula trinta e 

o i t o  p o r  c e n t o  a o  a n o )  ( d i s p o n í v e l  e m : 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / e s t a t i s t i c a s / r e p o r t t x j u r o s / ?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true>). Por sua vez, o contrato 

celebrado entre as partes prevê a incidência de juros mensal de 1,97% 

(um vírgula noventa e sete por cento) e anual de 26,35% (vinte e seis 

vírgula trinta e cinco por cento). Destaco que há julgamento do egrégio 

STJ, em sede de resolução de demandadas repetitivas (temas repetitivos 

24 ao 36), onde firmada a tese de que é possível, excepcionalmente, a 

revisão da taxa de juros remuneratórios, devendo estar caracterizada a 

relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE 

CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos 

bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e 

comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos 

regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito 

consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de 

direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o 

incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no 

acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos 

os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos 

específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: 

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de 

ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso 

até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a 

presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, 

reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES 

IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, 

não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A 
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abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A 

inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 

decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no 

mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É 

vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com 

fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de 

cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. 

Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO 

REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a 

demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento 

do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via 

adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação 

da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício 

realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados 

encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a 

ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não 

demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança 

de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta 

descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio 

de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) 

deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente 

e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há 

qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que 

a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de 

permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do 

permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial 

não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os 

julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do 

recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a 

legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e 

ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) 

(grifei). Ressalte-se que, não é a simples discrepância entre a taxa 

contratada e a praticada pelo mercado que eivará a cláusula contratual de 

nulidade, mas sim a significativa discrepância ou manifesto excesso que 

traga excessiva desvantagem ao consumidor. Esta linha de pensamento 

pode ser visualizada nos seguintes acórdãos proferidos pelos egrégios 

TJMT e STJ: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0002027-74.2013.8.11.0015 APELANTE: VANUSA DE PAULA 

SANTOS APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS 

REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR 

AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO 

DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS 

– REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - 

SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO 

DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO 

DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados 

serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura 

abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." 

(REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo 

específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da 

Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos 

bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, 

por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. 

Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem 

ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 

0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO 

DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA 

NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. Com o 

advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de 

adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de 

modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do 

“pacta sunt servanda”. As taxas de juros remuneratórios não são 

limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado 

regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância 

de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira 

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de 

cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser 

considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado 

pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). Desde a MP 

nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é 

permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que 

expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual 

seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (TJMT - N.U 

0001907-38.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020). CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO 

OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO 

CPC/1973. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E TJLP. VALIDADE. SÚMULAS N. 

288 E 295 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do 

CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisa todas as questões 

pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e 

suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. De acordo com 

os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros 

remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média 

praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada, sendo 

insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por 

cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ. 3. "A capitalização 

dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o 

acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012). 4. "Nos 

contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida 

a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida" (REsp n. 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, 

DJe 16/11/2010). 5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser 

utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários 

(Súmula n. 288/STJ). 6. "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para 

contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada" (Súmula 

n. 295/STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos 

EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme 

decidido no Resp. n. 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% 
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ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, 

permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique 

demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada 

ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 1.1 É 

inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média 

de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de 

cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 

5 e 7/STJ). 2. Verificada, na hipótese, a existência de encargo abusivo no 

período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do 

devedor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 

1486943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/08/2019, DJe 30/08/2019). Grifei-os. Nesta ótica, em busca de 

parâmetros para configuração de manifesto excesso e significativa 

discrepância, retornamos ao julgamento do REsp 1061530/RS (alhures 

transcrito), onde a Exma. Rel. Min. Nancy Andrighi indicou em seu voto: A 

jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari 

Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 

de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha 

relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, 

Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Aliás, perceba-se a 

utilização deste parâmetro pelo egrégio TJMT, inclusive fazendo referência 

aos precedentes do STJ, conforme acórdão e trecho do voto do Exmo. 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira que seguem: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – 

REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – 

CONTRATO FIXADO NO VALOR PUGNADO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA 

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS 

ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a 

abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo 

mercado financeiro. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à 

restituição simples do indébito. (TJMT - N.U 0001714-84.2017.8.11.0044, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020). Verifica-se que o Superior Tribunal de 

Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com 

base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros 

remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em 

patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado. Ocorre 

que, in casu, a taxa de juros aplicada encontra-se, inclusive, abaixo da 

taxa de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, razão pela 

qual inexiste qualquer abusividade conforme entendimentos 

jurisprudenciais acima destacados. Por esta razão, a pretensão autoral 

revela-se improcedente. 2. Venda casada: O consumidor não pode ser 

compelido a contratar seguro de proteção financeira com a instituição 

financeira, esse é o entendimento firmado pelo egrégio STJ em sede de 

recurso repetitivo (tema repetitivo 972): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. 

VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE 

PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À 

ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA 

SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. 

ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: 

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições 

financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de 

correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES 

FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com 

o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 

25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo 

válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, 

ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos 

bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar 

seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não 

descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 

para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa 

com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição 

financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da 

efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a 

ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção 

financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com 

registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 

958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. 

Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços 

prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 

1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifei). O entendimento 

firmado em acórdão de resolução de demandas repetitivas possui eficácia 

vinculante, obrigando-se juízes e tribunais a observá-los (artigo 927, 

inciso III, do CPC), logo é o entendimento que deve ser adotado por este 

juízo e o qual comunga o egrégio TJMT, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA 

PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA 

INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ 

NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 

DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do 

contrato de financiamento caracteriza venda casada ”, o que não é 

permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro 

de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos 

valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma 

simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, 

até então, não havia sido declarada abusiva. Diante do decaimento mínimo 

do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente 

suportada pelo outro nos termos do artigo 86 do CPC. (N.U 

0007762-17.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (grifei). 

Além disso, destaco que a tese firmada no precedente teve como norte a 

liberdade contratual do consumidor escolher a seguradora que prestara o 

seguro de proteção financeira, como vemos do seguinte trecho extraído 

do voto do Exmo. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino: Apesar dessa 

liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula 

contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a 

seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do 

seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora 

integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não 

havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra 

seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade 

contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será 

abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando 

em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a 

controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar. 

Entretanto, in casu, não vislumbro como demonstrado o cerceamento 

desta liberdade, mormente porque o seguro não foi contratado no bojo da 

Cédula de Crédito Bancário, havendo proposta de adesão separada para 

o seguro de proteção financeira (id. 11865002). A circunstância do 

negócio jurídico não permite a presunção de que houve venda casada e 

privação da liberdade de escolha ao requerente, diferentemente das 

situações em que o seguro é contratado por mera cláusula inserida no 

contrato principal, razão pela qual entendo que a autora deveria provar 

que a contratação do crédito foi atrelada à contratação e que não teve a 

escolha da seguradora contratada. Destarte, denotando a míngua de 

qualquer prova da contratação por venda casada, visto que as provas 

documentais trazidas pelo requerente em inicial nada demonstram sobre a 

situação (contrato; fotografia do carnê das parcelas; documento do 

veículo e laudo pericial), a pretensão autoral é improcedente. 3. Tarifas: O 

egrégio STJ também examinou a validade da cobrança de despesas com 

serviços prestados por terceiros, registro do contrato e avaliação do bem 

em sede de resolução de demandas repetitivas (tema repetitivo 958), 

firmando as seguintes teses: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a 

cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 
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da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de 

controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. O 

entendimento vinculante é seguido pelo egrégio TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – 

SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO 

VERIFICADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – 

GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO 

E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO 

SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à 

parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar 

especificamente os fundamentos adotados na origem para negar 

seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a 

matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão 

recorrida. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual 

após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que 

expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. A 

Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos 

repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa 

de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição 

financeira. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a 

instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com 

registro do contrato , assim também as tarifas de avaliação de bem , 

desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade 

excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso 

Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 

1030357-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). 

Dessume-se da inicial que a causa de pedir da anulação da cobrança da 

tarifa de avaliação do bem e registro de contrato é “leviandade” na 

cobrança e onerosidade excessiva; portanto o requerente não alega que 

o serviço não foi efetivamente prestado. Sendo assim, devemos abordar 

se há onerosidade excessiva no caso. Denoto do contrato firmando entre 

os litigantes que houve a cobrança de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) a 

título de tarifa de avaliação do bem, enquanto o registro do contrato 

representa R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais). Neste viés, 

examinando os importes frente ao valor do crédito (R$ 22.629,31) ou 

mesmo ao valor do bem financiado (R$ 35.000,00), não vislumbro 

onerosidade excessiva do consumidor, nem observo extrema vantagem 

para a instituição financeira. Portanto, novamente impõe-se a 

improcedência da pretensão autoral. Dispositivo: Ante ao exposto, julgo 

improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução 

de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno a 

vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais além de 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor 

da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa diante da gratuidade da justiça concedida ao 

autor (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). Publique-se. Intime-se. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006067-74.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: ANEMI FATIMA DA SILVA 

LEMES SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta 

pelo BANCO DO BRADESCO S/A em face de ANEMI FÁTIMA DA SILVA 

LEMOS, ambos devidamente qualificados nos autos. Afirma que é credor 

da requerida no valor total atualizado de R$ 147.623,63 (cento e quarenta 

e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), 

referente aos créditos pessoais dos contratos de números: 594842251 

(346/313495087) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

594842251 (346/313495143) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

470606450 (346/313495314) no valor de R$ 53.064,81 (cinquenta e três 

mil, sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Assim, pugna pela 

condenação da requerida no referido montante devidamente atualizado. A 

inicial veio instruída com documentos. No ID 12614396 , audiência de 

conciliação inexitosa. No 12710799 , devidamente intimada, a parte 

requerida apresentou contestação, aduzindo que o montante que deve ao 

requerente não condiz o quanto cobrado nesta ação, sendo que em 

09/03/2018, retirou um extrato perante o banco e seu débito era de R$ 

69.902,18(sessenta e nove mil, novecentos e dois reais e dezoito 

centavos). No 15204100, impugnação à contestação. No ID nº 16298990, 

a parte requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide. No ID nº 

16787718 -, certidão informando que a parte requerida, embora intimada, 

não se manifestou sobre o julgamento antecipado do feito. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente instruiu o feito com proposta de abertura e movimentação de 

conta de depósito, cartão de assinaturas da requerida e os contratos com 

os valores transferidos para a conta corrente da requerida, conforme 

documentos anexados no ID 11127516 Na proposta/Crédito Pessoal 

contrato nº 594842251 (346/313495087), foi depositado o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), na conta corrente nº 1966, agência 5577, 

na data de 13.04.2016, o qual deveria ser restituído em 48 parcelas 

mensais, no valor de R$ 2.583,35 (dois mil, quinhentos e oitenta e três 

reais e trinta e cinco centavos). Já o crédito de contrato nº 594842251 

(346/313495143) cujo depósito ocorreu na conta corrente nº 1966, 

agência 5577, na data de 12.05.2016, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), deveria ser restituído em 48 parcelas mensais no valor de R$ 

1.490,17 (um mil, quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos). 

Por fim, o crédito no valor de R$ 53.064,81 (cinquenta e três mil, sessenta 

e quatro reais e oitenta e um centavos) referente ao contrato nº 

470606450 (346/313495314) foi depositado na conta corrente nº 1966, 

agência 5577, na data de 08.08.2020, e deveria ser restituído em 48 

parcelas mensais no valor de R$ 2.898,88 (dois mil, oitocentos e noventa e 

oito reais e oitenta e oito centavos). Contudo, a requerida deixou sua 

conta em descoberto, de modo que não houve saldo para quitar referidas 

parcelas. Por sua vez, em sede de contestação, a requerida se limitou a 

alegar que o valor não condizia com o montante devido, porém, em 

momento algum, colacionou aos autos sequer um extrato bancário 

comprovando pagãmente de alguma parcela. Na ação de cobrança, 

necessita-se apenas que o autor demonstre, com prova escrita, a dívida 

sem força executiva, que está demonstrada através dos contratos, os 

quais encontram-se devidamente assinadas pela requerida, e extratos 

juntados aos autos. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Desse 

modo, não restam dúvidas de que a requerida recebeu os valores do 

Banco em sua conta corrente. Contudo, não adimpliu com o pactuado. 

Assim, a requerido cabia demonstrar o pagamento do débito, pois o valor 

questionado foi liberado e dele usufruiu. No entanto, manteve-se inerte, 

apesar de devidamente citado. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 
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– CAPITAL DE GIRO – INADIMPLEMENTO – VALOR DO CONTRATO 

ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E ENCARGOS DE MORA – 

POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada a abusividade das cláusulas 

contratuais pactuadas durante o período de inadimplemento, é válida a sua 

cobrança. (TJMT - N.U 0000092-09.2012.8.11.0023, DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016). Ante o exposto, e por tudo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido, ao pagamento no valor de R$ 147.623,63 (cento 

e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três 

centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios 

em 1% (um por cento) ao mês, ajuizamento da ação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006288-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se 

de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE c/c 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c PEDIDO DE LIMINAR E 

MULTA DIÁRIA ajuizada por ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA em face de 

BANCO SANTANDER S/A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é aposentada e que não recorda de ter feito empréstimos 

vinculados ao seu benefício da previdência social, sendo que há diversas 

transações supostamente oriundas de fraude. Assim, pugnou pelo 

deferimento da tutela para determinar que o requerido apresente os 

documentos que estão em seu poder: via original dos contratos de 

financiamento, comprovante de depósito, transferência bancária a conta 

benefício do autor, comprovante de remessa do suposto cartão de crédito. 

A inicial veio acompanhada de documentos. No ID 13773174, decisão 

determinando a exibição de documentos pelo requerido. No ID 15562555 , 

juntada do check list de operações - credito consignado e crédito 

consignado – contrato de mútuo em folha. No ID 31382491, certidão de 

que o requerido não apresentou contestação. No ID 18093286, 

manifestação da parte requerente, pugnando pela decretação da revelia. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida foi devidamente citada e não apresentou contestação no prazo 

legal, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 

do Código de Processo Civil. Não obstante o reconhecimento da revelia, o 

que, por si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado 

pelo autor, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito 

apresentado aos autos conduz à procedência do pedido. Em primeiro 

lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e 

a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda 

enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora. 

Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade 

econômica do consumidor, mas também técnica. No caso dos autos, a 

parte requerente informa que houve desconto em seu benefício 

previdenciário referente ao contrato com a requerida de n. 147228653, no 

valor de R$ 587,37, em 43 parcelas de R$ 19,46, totalizando o montante te 

R$ 836,78. Não obstante o contrato juntado de empréstimo conter uma 

suposta assinatura do requerente, o requerido não juntou aos autos 

nenhum documento pessoal do requerente, ou seja, não tomou nenhuma 

cautela no sentido de conferir quem realmente era a pessoa do 

contratante, de modo que não há como saber se a assinatura realmente 

foi feita pelo requerente ou não e, portanto, mostra-se indevido o desconto 

no benefício previdenciário do requerente. Por sua vez, não vislumbro no 

caso dos autos a comprovação pelo requerente de abalo sofrido a ser 

passível de reparação por danos morais, além do que não houve 

negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse 

sentido é a jurisprudência de nossos tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA (ART. 14, DO CDC). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FATO DE 

TERCEIRO (FRAUDE). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. - Autor que pretende a procedência do pedido, sob o 

argumento de que a cobrança indevida consiste em prática abusiva, haja 

vista a utilização indevida dos documentos do apelante por funcionários 

da ré, razão pela qual é devida a compensação por danos morais - 

Demanda que versa acerca de falha no serviço prestado pela ré, em 

decorrência da instalação uma linha telefônica de celular pós-pago em 

nome do autor e por este não reconhecida, ante a ausência de relação 

jurídica entre as partes - Hipótese de consumidor por equiparação (art. 17, 

do CDC). Fortuito interno que decorre da natureza da atividade empresarial 

exercida pela concessionária ré. Falha na prestação do serviço, 

inexistindo prova de excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, do 

CDC) - Contudo, não faz jus o apelante à reparação por danos morais, 

ante a ausência de prova mínima acerca do abalo sofrido, à luz do verbete 

sumular nº 330 do TJRJ, bem assim porque não foi impedido de cadastrar 

o chip como informado na inicial, tampouco houve a inserção do nome do 

consumidor em cadastros restritivos de crédito. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00307093120128190054, Relator: Des(a). MARIA 

HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL) No que tange à repetição do indébito pleiteado pelo 

requerente, de acordo com a jurisprudência firmada pelos Tribunais 

Superiores, o lançamento indevido em conta corrente constitui conduta 

ilícita que autoriza a repetição em dobro dos valores debitados. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO DE 

VALORES DE CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sendo 

inequívoco o desconto indevido, de valores da conta corrente da autora, 

sem a instituição financeira tenha justificado a providência, configurada 

está a falha na prestação do serviço. O lançamento indevido em conta 

corrente constitui conduta ilícita que autoriza a repetição em dobro dos 

valores debitados. Entretanto, os transtornos causados à autora não 

passam de percalços do cotidiano, não ensejando indenização por dano 

moral. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.... (TJ-RS - AC: 70042857771 

RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 09/08/2012, Décima 

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

13/08/2012) Assim, devida é a restituição em dobro das parcelas 

descontadas indevidamente do benefício previdenciário do requerente, a 

contar da primeira parcela até a cessação do desconto indevido. Por fim, 

assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa 

analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar 

os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 
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infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Assim, ante as lições colimadas, 

a procedência parcial do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto e 

por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o 

pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica objeto deste autos (contrato 

n. 147228653) e, por consequência, determino a imediata cessão do 

referido desconto no benefício do requerente, corrigidos monetariamente, 

a partir de cada desembolso indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 2. CONDENAR o requerido 

a repetição de indébito, em dobro, das parcelas descontadas 

indevidamente no benefício previdenciário do requerente, a contar da 

primeira parcela até a cessação do desconto. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006288-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se 

de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE c/c 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c PEDIDO DE LIMINAR E 

MULTA DIÁRIA ajuizada por ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA em face de 

BANCO SANTANDER S/A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é aposentada e que não recorda de ter feito empréstimos 

vinculados ao seu benefício da previdência social, sendo que há diversas 

transações supostamente oriundas de fraude. Assim, pugnou pelo 

deferimento da tutela para determinar que o requerido apresente os 

documentos que estão em seu poder: via original dos contratos de 

financiamento, comprovante de depósito, transferência bancária a conta 

benefício do autor, comprovante de remessa do suposto cartão de crédito. 

A inicial veio acompanhada de documentos. No ID 13773174, decisão 

determinando a exibição de documentos pelo requerido. No ID 15562555 , 

juntada do check list de operações - credito consignado e crédito 

consignado – contrato de mútuo em folha. No ID 31382491, certidão de 

que o requerido não apresentou contestação. No ID 18093286, 

manifestação da parte requerente, pugnando pela decretação da revelia. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida foi devidamente citada e não apresentou contestação no prazo 

legal, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 

do Código de Processo Civil. Não obstante o reconhecimento da revelia, o 

que, por si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado 

pelo autor, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito 

apresentado aos autos conduz à procedência do pedido. Em primeiro 

lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e 

a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda 

enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora. 

Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade 

econômica do consumidor, mas também técnica. No caso dos autos, a 

parte requerente informa que houve desconto em seu benefício 

previdenciário referente ao contrato com a requerida de n. 147228653, no 

valor de R$ 587,37, em 43 parcelas de R$ 19,46, totalizando o montante te 

R$ 836,78. Não obstante o contrato juntado de empréstimo conter uma 

suposta assinatura do requerente, o requerido não juntou aos autos 

nenhum documento pessoal do requerente, ou seja, não tomou nenhuma 

cautela no sentido de conferir quem realmente era a pessoa do 

contratante, de modo que não há como saber se a assinatura realmente 

foi feita pelo requerente ou não e, portanto, mostra-se indevido o desconto 

no benefício previdenciário do requerente. Por sua vez, não vislumbro no 

caso dos autos a comprovação pelo requerente de abalo sofrido a ser 

passível de reparação por danos morais, além do que não houve 

negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse 

sentido é a jurisprudência de nossos tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA (ART. 14, DO CDC). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FATO DE 

TERCEIRO (FRAUDE). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. - Autor que pretende a procedência do pedido, sob o 

argumento de que a cobrança indevida consiste em prática abusiva, haja 

vista a utilização indevida dos documentos do apelante por funcionários 

da ré, razão pela qual é devida a compensação por danos morais - 

Demanda que versa acerca de falha no serviço prestado pela ré, em 

decorrência da instalação uma linha telefônica de celular pós-pago em 

nome do autor e por este não reconhecida, ante a ausência de relação 

jurídica entre as partes - Hipótese de consumidor por equiparação (art. 17, 

do CDC). Fortuito interno que decorre da natureza da atividade empresarial 

exercida pela concessionária ré. Falha na prestação do serviço, 

inexistindo prova de excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, do 

CDC) - Contudo, não faz jus o apelante à reparação por danos morais, 

ante a ausência de prova mínima acerca do abalo sofrido, à luz do verbete 

sumular nº 330 do TJRJ, bem assim porque não foi impedido de cadastrar 

o chip como informado na inicial, tampouco houve a inserção do nome do 

consumidor em cadastros restritivos de crédito. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00307093120128190054, Relator: Des(a). MARIA 

HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL) No que tange à repetição do indébito pleiteado pelo 

requerente, de acordo com a jurisprudência firmada pelos Tribunais 

Superiores, o lançamento indevido em conta corrente constitui conduta 

ilícita que autoriza a repetição em dobro dos valores debitados. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO DE 

VALORES DE CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sendo 

inequívoco o desconto indevido, de valores da conta corrente da autora, 

sem a instituição financeira tenha justificado a providência, configurada 

está a falha na prestação do serviço. O lançamento indevido em conta 

corrente constitui conduta ilícita que autoriza a repetição em dobro dos 

valores debitados. Entretanto, os transtornos causados à autora não 

passam de percalços do cotidiano, não ensejando indenização por dano 

moral. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.... (TJ-RS - AC: 70042857771 

RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 09/08/2012, Décima 

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

13/08/2012) Assim, devida é a restituição em dobro das parcelas 

descontadas indevidamente do benefício previdenciário do requerente, a 

contar da primeira parcela até a cessação do desconto indevido. Por fim, 

assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa 
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analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar 

os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Assim, ante as lições colimadas, 

a procedência parcial do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto e 

por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o 

pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica objeto deste autos (contrato 

n. 147228653) e, por consequência, determino a imediata cessão do 

referido desconto no benefício do requerente, corrigidos monetariamente, 

a partir de cada desembolso indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 2. CONDENAR o requerido 

a repetição de indébito, em dobro, das parcelas descontadas 

indevidamente no benefício previdenciário do requerente, a contar da 

primeira parcela até a cessação do desconto. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005549-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005549-84.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PABLO COSTA ESCOBAR 

REQUERIDO: RURAL PRIMAVERA LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

REVISÃO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO 

DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ajuizada por PABLO COSTA 

ESCOBAR em face de RURAL PRIMAVERA LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Narra que firmou com a requerida uma Cédula de 

Produto Rural para a safra de milho de 2017/2017, para o fim de compra e 

venda de produtos agrícolas. Afirma que a requerida não entregou os 

todos os produtos, de modo que não pode plantar referida safrinha. Aduz 

que houve desvio de finalidade da CPR, pois esta visa o custeio da safra, 

antecipando o pagamento para o custeio da safa, e no caso dos autos a 

requerida não efetuou o pagamento de 8 mil sacas e nem forneceu 

produtos para a safra. Assim, requer a concessão de tutela de urgência 

para que a requerida se abstenha de inserir o nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, caso já tenha efetuado que providencia e 

exclusão imediata, bem como a suspensão de quaisquer tipos de 

cobrança, ante a nulidade da CPR e a suposta dívida. No mérito, pugna 

pela procedência da ação para declarar a nulidade da CPR, que seja 

efetuada a baixa do penhor de safra dados em garantia na cédula, 

condenação do requerido ao pagamento de multa de 30% e declarar nulo 

o contrato. No ID 12362809, decisão indeferindo a tutela. No ID 13656860, 

audiência de conciliação, oportunidade em que as partes não se fizeram 

presentes. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 

19529257 , preliminarmente, impugnando a assistência jurídica gratuita. No 

mérito, alega que em, 07/03/2017 as partes firmaram “INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA” onde o requerente confessou 

dever a requerida a quantia líquida, certa e exigível de R$ 98.165,00 

(noventa e oito mil cento e sessenta e cinco reais) referentes a produtos 

adquiridos da requerida, nos termos dos pedidos nº 278 e 2873. Assim, 

pugna pela improcedência da ação e pela condenação do requerente em 

litigância da má-fé. Instadas a se manifestarem, apenas a parte requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado do feito. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. O requerido impugnou à assistência judiciária 

gratuita à embargante. No entanto, analisando a decisão de ID 12362809, 

verifico que não foi concedido os benefícios à justiça gratuita ao 

requerente; apenas lhe foi concedido a possibilidade de pagamento das 

custas ao final do processo. Da análise dos autos, verifico que o 

requerente alega, genericamente, a nulidade da CPR n. M008/2017, de 

05/07/2017, sob o argumento de ser ela nula, pois houve desvio de 

finalidade ante a não entrega dos produtos pela parte requerida. É cediço 

que a Cédula de Produto Rural é um título extrajudicial que lastreia o feito 

executivo, com a finalidade de promessa de entregar, em data certa e 

futura, o produto rural indicado, na quantidade e qualidade especificadas. 

Assim, a Cédula de Produto Rural não tem como objeto o pagamento de 

determinada quantia em dinheiro, mas a obrigação de entrega de um 

determinado produto rural em decorrência da disponibilização antecipada 

de um valor pelo credor, para custeio da produção do devedor. Em que 

pese as teses sustentadas pela parte requerente em sua peça inicial, 

verifico que não passam de meras suposições, sem um lastro mínimo de 

suporte probatório. O requerido, por sua vez, colacionou aos autos o 

contrato de confissão de dívida do requerente, no ID 19529268, onde este 

confessa dever a requerida a quantia líquida, certa e exigível de R$ 

98.165,00 (noventa e oito mil cento e sessenta e cinco reais), nos termos 

dos pedidos nº 278 e 2873. Consoante afirmado pela requerida, e não 

impugnado pelo requerente, referida dívida engloba os títulos que serviriam 

para a negativação do nome do requerente em órgãos de proteção ao 

crédito e a cobrança judicial efetivada via da ação executiva em 

andamento neste mesmo Juízo (Processo n. 1000283-82.2018.8.11.0037). 

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

daquele. Não tendo a autor comprovado satisfatoriamente os fatos 

constitutivos de seu direito, não há como acolher a pretensão do 

requerente. Por fim, da análise das provas existentes no feito, bem como 

dos fatos trazidos à apreciação deste Juízo, permite a formulação segura 

de reprovação moral sobre a conduta processual adotada pela parte 

autora, e isto com apoio na hipótese do artigo 80, II, do Código de 

Processo Civil, que classifica como litigante de má fé todo aquele que 

“alterar a verdade dos fatos”. Referida conduta recebe grave censura 

processual, autorizando o julgador, que pode atuar até mesmo de ofício, a 

penalizar o litigante, segundo consta no artigo 81 do Código de Processo 

Civil. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECRETAÇÃO PELO JUIZ. 
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IMPOSIÇÃO DA INDENIZAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 18 , § 2º , DO 

CPC DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO 

PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não incide as Súmulas 07 e 182 

do STJ e 283 e 284 do STF quando discutir-se apenas matéria de direito e 

o recurso especial preencher todos os requisitos de admissibilidade, como 

na espécie, em que foi apreciado se o art. 18 , § 2º , do CPC pode ser 

aplicado de ofício pelo juiz; tema este, ademais, que foi objeto de 

insurgência no especial e devidamente impugnado pela parte recorrente. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou na vertente de ser 

permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé (art. 18 do CPC), 

podendo condenar o litigante insidioso a pagar multa e, também, a 

indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados, uma vez que 

incumbe ao magistrado dirigir o feito, reprimindo qualquer ato contrário à 

dignidade da justiça e à efetividade do processo. 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 303245 RJ 2001/0015215-5-Data de publicação: 

26/05/2010. É importante salientar que a autora efetuou o pagamento do 

valor remanescente da dívida após o ajuizamento da execução fiscal, 

tendo sido descontada a primeira parcela paga anteriormente, não sendo 

viável cobrar ressarcimento por repetição de indébito. Logo, a propositura 

da ação em comento fere o princípio da lealdade processual, altera a 

verdade dos fatos, pelo que cabível a multa prevista em lei. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, condeno a 

parte requerente à multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa (CPC, artigo 81). Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 20 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000968-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE MASOTTI (REU)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008160-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE PACKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREIRE LIMA REIS OAB - AL16815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1008160-73.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenatória de 

repetição de indébito proposta por Marilze Packer contra Bradesco 

Financiamento S.A, qualificados na petição inicial. A autora alega, em 

síntese, que firmou uma Cédula de Crédito Bancário com a instituição 

financeira ré, contudo a parte adversa vem realizando cobranças ilegais, 

quais sejam: cobrança de juros remuneratórios capitalizados sem previsão 

contratual; cobrança de IOF e de taxa de abertura de crédito, tarifa de 

cobrança por boleto bancário e IOC financiado, Serviços de Terceiros, 

Registro de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Tributos. A pretensão autoral 

cinge a declaração de nulidade dos encargos cobrados abusivamente, 

exclusão da comissão de permanência e condenação da instituição 

requerida ao pagamento em dobro das quantias pagas indevidamente. 

Destaca-se, também, de seus pedidos, a inversão do ônus da prova. O 

recebimento da inicial e indeferimento da tutela de urgência, deram-se no 

pronunciamento de id. 11096127. A requerida ofereceu contestação ao id. 

18746742, suscitando preliminar de inépcia da inicial e contrapondo-se à 

pretensão autoral ao defender a legalidade das cobranças e argumentar a 

ciência do requerente acerca dos termos do contrato. Realizada audiência 

de conciliação, não houve autocomposição entre os litigantes (id. 

18869889). A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 19339014, 

rebatendo os argumentos de defesa e ratificando os termos de sua 

pretensão. Instados a se manifestarem sobre as provas que pretendiam 

produzir (id. 19846746), os litigantes manifestaram o desinteresse na 

dilação probatória (id. 20051630 e 20326146). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Inépcia da inicial: Cotejando os autos, 

vislumbro que o requerido possui razão ao arguir a preliminar de inépcia 

da inicial, fundamentando que não houve a indicação do valor 

incontroverso do débito, porém, apenas com relação à anulação de tarifas 

e exclusão de comissão de permanência, considerando que nas 

pretensões atinentes à juros capitalizados e cobrança de IOF houve a 

indicação do valor incontroverso do débito. Ocorre que, a requerente 

argumentou que há cobrança ilegal de taxa de abertura de crédito, tarifa 

de cobrança por boleto bancário e IOC financiado, serviços de terceiros, 

registro de cadastro, tarifa de avaliação e tributos, porém trata-se de 

alegação genérica, inexistindo a indicação precisa das cláusulas do 

contrato que preveem a cobrança destes encargos ou do valor de cada 

uma delas. Além disso, no tocante à comissão de permanência, 

contentou-se a apenas em pedir a exclusão, não apresentando sequer a 

causa de pedir. É certo que compete à parte autora indicar as supostas 

cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as 

cláusulas que estabelecem as tarifas alegadas como nulas e a comissão 

de permanência. Destaco que, a especificação de tais situações é 

primordial para assegurar o contraditório à parte contrária, e possibilitar a 

prestação da tutela jurisdicional pelo magistrado, visto que lhe é vedado 

conhecer de ofício da abusividade das cláusulas (súmula 381 do STJ). 

Além disso, ao teor do disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, nos litígios 

que tenham por objeto obrigações decorrentes de financiamento, o autor 

deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, o 

que não vislumbro no caso dos autos. Neste sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 

295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS 

ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO 

ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte 

apresentar pedido genérico , não bastando a parte discorrer sobre 

eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às 

cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 

381 do STJ) Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). (TJMT - 

N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018). APELAÇÃO CÍVEL – 

CONTRATO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL DE CONTRATO E TUTELA PARCIAL 

ANTECIPADA – FUNDAMENTO GENÉRICO E REPETITIVO DE EXISTÊNCIA 

DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – NECESSIDADE DE 

ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO –RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, 

estabelece que nos contratos bancários não pode o julgador conhecer, de 

oficio, da abusividade das cláusulas; Deve constar da inicial da ação 

revisional de contrato bancário, a indicação precisa das clausulas tidas 

como ilegais ou abusivas, com substrato no respectivo instrumento 

contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz; O 
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ajuizamento desprovido do contrato , por impossibilitar a explicitação das 

cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação em mera alegação 

sem substrato para aferição da verossimilhança do alegado, uma vez que, 

in casu, mesmo se tratando de uma relação de consumo a inversão do 

ônus da prova não é aplicável. (TJMT - N.U 0034711-76.2010.8.11.0041, 

REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) 

(grifei). Destarte, diante da genericidade da pretensão autoral em flagrante 

desrespeito às disposições do CPC, acolho a preliminar de inépcia à inicial 

com relação aos pedidos “F” e “G” da petição inicial, referentes à exclusão 

de comissão de permanência e declaração de nulidade de cláusulas 

contratuais que permitem a cobrança de taxas e tarifas. Inversão ônus da 

prova: É fato sabido e notório que para a inversão do ônus da prova 

consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados 

observando os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência. Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova 

flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre 

convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, 

obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao 

réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em 

consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os 

preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar 

maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre 

quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar 

o direito por ela invocado. Contudo, não vislumbro a hipossuficiência da 

requerente em fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito que 

cinge a existência de abusividade no contrato firmado, mormente porque 

instruiu a peça vestibular com o instrumento firmado com a requerida e 

laudo pericial. Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, indefiro a 

inversão do ônus da prova, prevalecendo o onus probandi previsto no 

artigo 373 do CPC: “ 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. [...]”. Mérito: Os 

litigantes demonstraram expressamente o desinteresse na dilação 

probatória, pelo que passo a julgar antecipadamente o pedido nos termos 

do artigo 355, inciso I, do CPC. 1. Juros capitalizados: Cotejando as provas 

dos autos, denoto que ao contrário do que afirmou o requerente, a 

capitalização dos juros foi pactuada em contrato (id. 17075184), 

considerando que a cláusula 2 - Encargos Remuneratórios, no item 2.1, 

expressa que “o valor de cada uma das parcelas foi calculado com base 

nas taxas de juros constantes dos Quadros II - 3.1 e II - 3.2, que foram 

aplicados de forma capitalizada (incidência de juros sobre o capital 

acrescido dos juros cumulados no período anterior)” (grifei). Além disso, 

na parte do instrumento denominada “II – Características da Operação”, no 

item 5, houve a previsão da periodicidade da capitalização. Logo, cai por 

terra o argumento da requerente de que não há previsão contratual para a 

cobrança de juros capitalizados, encontrando-se latente sua estipulação 

nos termos do instrumento firmado. Aliás, é pacífica na jurisprudência 

pátria sobre a possibilidade de pactuação de capitalização de juros em 

contratos bancários, inclusive em período inferior a um ano, havendo até 

tese firmada pelo egrégio STJ em sede de resolução de recursos 

repetitivos (temas repetitivos 246 e 247), vejamos: CIVIL E PROCESSUAL. 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifei). Ressalta-se que, 

o entendimento firmado em acórdão de resolução de demandas repetitivas 

possui eficácia vinculante, obrigando-se juízes e tribunais a observá-los 

(artigo 927, inciso III, do CPC), logo é o entendimento que deve ser adotado 

por este juízo e o qual comunga o egrégio TJMT, vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS 

REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE 

MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE 

JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO – 

INCIDÊNCIA NA FORMA ANUAL – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – 

LEGALIDADE - VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – 

CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES 

PAGOS INDEVIDAMENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE 

DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros 

remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da 

comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede 

substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento 

consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da 

capitalização dos juros , quando estiver expressamente pactuado no 

contrato ou se a taxa de juros anual pactuada for superior ao duodécuplo 

da taxa mensal descrita no contrato , sendo inviável a cobrança de 

capitalização mensal nos contratos onde não há pactuação expressa. Não 

há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos 

integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é 

amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a 

incidência de juros sobre juros , ainda que aparente cobrança de juros 

compostos , estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de 

financiamento. Configurada a venda casada de seguro prestamista, bem 

como a cobrança indevida da capitalização de juros na forma mensal, é 

devida a devolução dos valores pagos a maior de forma simples. 

Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários considerando que decaiu da maioria dos 

pedidos. (N.U 0053492-10.2014.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017) (grifei). Portanto, 

considerando que os argumentos da autora não subsistem em virtude dos 

fundamentos expostos, a pretensão autoral revela-se improcedente. 2. 

IOF O Imposto sobre Operações Financeiras é regulamentado pelo Decreto 

nº 6.306/07, diploma que estabelece como contribuinte do IOF as pessoas 

físicas ou jurídicas tomadoras de crédito (artigo 4º, caput), razão pela 

qual, in casu, o requerente era o responsável pelo pagamento do tributo. 

Neste viés, é possível que no momento da operação de crédito o banco 

que concede o crédito ao contribuinte englobe o pagamento do imposto no 

valor emprestado, incidindo sobre ele os encargos de praxe. A 

jurisprudência pátria entende como legal tal conduta, havendo inclusive 

tese firmada pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo (temas 

repetitivos 618 ao 621), vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 
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de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

(STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) Para melhor 

elucidação e entendimento da tese firmada, destaco trecho do voto da 

Exma. Rel. Min. Maria Isabel Galotti: Especificamente quanto à forma de 

cobrança do IOF, tributo de responsabilidade do mutuário, não se discute 

que a obrigação tributária arrecadatória e o recolhimento do tributo à 

Fazenda Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição financeira, o 

agente arrecadador, de sorte que a relação existente entre esta e o 

mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da 

exação tributária. Este é o objeto do financiamento acessório, sujeito às 

mesmas condições e taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do 

bem de consumo. O financiamento do valor devido pelo consumidor à 

Fazenda, pela instituição financeira arrecadadora, não padece de 

ilegalidade ou abusividade, senão atendimento aos interesses do 

financiado, que não precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, 

ainda que para isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato. A 

propósito, como alhures destacado, o entendimento firmado em acórdão 

de resolução de demandas repetitivas possui eficácia vinculante, 

obrigando-se juízes e tribunais a observá-los (artigo 927, inciso III, do 

CPC), logo é o entendimento que deve ser adotado por este juízo e o qual 

comunga o egrégio TJMT, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE EMISSÃO DE 

BOLETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – 

PRELIMINAR ACOLHIDA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TAXA EFETIVA 

SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONFIGURAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO EM PERIODICIDADE ANUAL – I.O.F. – VIABILIDADE - 

DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – 

FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Carece de 

interesse recursal o apelante, quando a decisão impugnada já tenha 

acolhido a pretensão lançada em grau recursal. O fato de a taxa de juros 

anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de 

juros anualmente capitalizados. O Imposto Sobre Operações de Crédito – 

IOF , tem por fato gerador a entrega de valor, objeto da obrigação 

principal, em prol do interessado na aquisição do montante. É claro que se 

diluído nas parcelas , o banco/instituição financeira terá lucro, mas aí 

decorre do fato de que o tributo foi pago com valor emprestado da 

instituição financeira, o que por certo acarreta as cominações de praxe. É 

possível a repetição do indébito quando evidenciado o pagamento de 

encargos e valores indevidos, porém, de forma simples. (TJMT - N.U 

0009495-36.2010.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). Portanto, não subsiste o argumento da requerente de ser 

abusiva a cobrança financiada do IOF, incidindo sobre parcelas 

contratadas, figurando, na verdade, como vantagem ao consumidor, visto 

que sendo o responsável pelo recolhimento do imposto teria de 

desembolsar de uma só vez seu valor integral, sendo improcedente sua 

pretensão. Dispositivo: Ante ao exposto, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito com relação aos pedidos F e G da petição inicial, 

referentes à exclusão de comissão de permanência e declaração de 

nulidade de cláusulas contratuais que permitem a cobrança de taxas e 

tarifas, ante a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, § 2º c/c 

artigo 485, inciso IV, ambos do CPC. Ainda, por tudo que dos autos 

consta, julgo improcedentes os demais termos da pretensão autoral 

(pedidos D, E, H, J e L da petição inicial) e declaro extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno a vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) 

por cento sobre o valor da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC). 

Publique-se. Intime-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1000713-34.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação de quitação antecipada de contrato c/c 

indenizatória por dano moral proposta por Elias Borba Correia Salomão 

contra BB – Banco do Brasil S.A, qualificados na petição inicial. O autor 

alega, em síntese, que celebrou um contrato de financiamento com o 

banco réu, mas encontrou dificuldade em adimpli-lo em virtude da taxa de 

juros aplicada; afirma que, procurou a instituição financeira para negociar 

a quitação da dívida, porém, não obteve êxito em razão da imposição de 

juros abusivos. A pretensão autoral cinge a cominação do requerido à 
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emissão de boleto para quitação antecipada do débito com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ou, subsidiariamente, autorização para 

consignação em juízo da monta de R$ 6.755,15 (seis mil setecentos e 

cinquenta e cinco reais e quinze centavos) mais juros legais. Destaca-se, 

também, de seus pedidos, a inversão do ônus da prova. O recebimento da 

inicial, indeferimento da tutela de urgência e concessão de gratuidade da 

justiça ao autor, deram-se no pronunciamento de id. 13047496. O banco 

requerido foi citado pelo correio (id. 15073123) e ofereceu contestação ao 

id. 27292561, primeiro arguindo a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação e, no mérito, contrapondo-se à 

pretensão autoral ao defender que oferece ao cliente solução de 

renegociação e que o requerente tinha ciência dos termos do contrato, 

devendo ser observados; argumentou, ainda, que a modificação da 

situação financeira do autor não o escusa do pagamento da dívida e que 

não houve comprovação do abalo moral que diz ter sofrido. O requerente 

impugnou a peça defensiva ao id. 15256086 rebatendo a preliminar 

suscitada e os argumentos de defesa e ratificando os termos de sua 

pretensão. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre os litigantes (id. 15282256). Os litigantes foram 

instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir 

(id. 16214588) e demonstram expressamente o desinteresse na dilação 

probatória (id. 16655827 e 17125081). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Preliminar – ausência documentos 

indispensáveis à propositura da ação: Os documentos indispensáveis à 

propositura da ação “são aqueles cuja ausência impede o julgamento de 

mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis 

à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido” 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. p. 540. Salvador: JusPodivm, 2016). Ocorre que, o requerido 

confundiu as espécies de documentos indispensáveis distinguidas pelo 

doutrinador citado, entendendo que não estão presentes documentos 

indispensáveis à propositura da ação pela ausência de documentos 

comprobatórios da pretensão indenizatória. Referidos documentos não só 

não impedem o julgamento de mérito da demanda, como sua existência 

deve ser averiguada no momento do exame do mérito, quando analisado o 

êxito dos litigantes quanto ao ônus probatório que lhes incumbe. Portanto, 

não é o caso de desrespeito ao artigo 320 do CPC, motivo pelo qual afasto 

a preliminar arguida. Inversão do ônus da prova: Sabe-se que para a 

inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência. Ressalto, que a teoria da distribuição do 

ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme 

seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, 

aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele 

articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada 

parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil 

Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação 

processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor 

prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado. Contudo, não 

vislumbro a hipossuficiência da requerente em fazer provas dos fatos 

constitutivos de seu direito que cinge a existência de juros exorbitantes, 

mormente porque instruiu a inicial com o comprovante da contratação do 

empréstimo, com indicação dos encargos fixados na operação. Desse 

modo, atenta às circunstâncias do feito, indefiro a inversão do ônus da 

prova, prevalecendo o onus probandi previsto no artigo 373 do CPC: “ 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. [...]”. Mérito: Inicialmente, deve ser consignado 

que as partes indicaram expressamente o desinteresse na dilação 

probatória, razão pela qual passo a julgar antecipadamente o pedido nos 

termos do artigo 355, inciso I, do CPC. O cerne da pretensão autoral pode 

ser encontrado na adução do demandante de que possui direito à quitação 

antecipada de contrato que celebrou com o banco requerido com a 

incidência de abatimento proporcional do preço, bem como na alegação de 

que a instituição bancária recusou receber a quitação nos moldes 

propostos. No entanto, compulsando as provas produzidas pelo 

demandante no presente feito, denoto que a parte não acostou nenhuma 

prova que fosse capaz de comprovar a procura da instituição bancária 

para solicitar/negociar a quitação antecipada do contrato, ou seja, não 

trouxe qualquer protocolo de pedido de renegociação ou comprovante de 

que tenha se dirigido a alguma agência do banco para tanto. A propósito, 

também não existem provas de que o banco tenha recusado o pagamento 

antecipado no contrato, nos moldes propostos pelo requerente. Vislumbro, 

ainda, que o requerente sequer trouxe à baila a indicação do montante que 

seria devido no momento da quitação antecipada e memória do cálculo do 

importe, obstando o exame do alegado direito ao pagamento de tal valor 

para a quitação do negócio jurídico celebrado com a instituição requerida. 

Importante destacar que, este juízo oportunizou ao demandante a 

requisição de prova suplementar, intimando-o para manifestar-se, 

especificamente, sobre a questão, entretanto, a parte demonstrou 

expressamente o desinteresse na dilação probatória, indicando, assim, a 

sua satisfação com as provas que foram jungidas à demanda. Portanto, à 

míngua de provas dos fatos constitutivos do direito autoral, acima 

destacados, tem-se que o demandante não atendeu ao onus probandi que 

lhe incumbia – conforme distribuição do ônus probatório anteriormente 

explicada -, imperando-se a improcedência de sua pretensão nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto e sem maiores delongas, 

julgo improcedente a pretensão autoral e declaro o feito extinto com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno a parte vencida ao pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o 

valor da causa conforme artigo 85, caput e § 2º, do CPC; contudo a 

exigibilidade da condenação ficará suspensa considerando que o autor é 

beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. 

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005233-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001262-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITA COMERCIALIZADORA DE DIREITOS LTDA (TESTEMUNHA)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TESTEMUNHA)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TESTEMUNHA)

PAETTO VEICULOS LTDA (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003431-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PIRANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA PEREIRA LIMA OAB - MT27769/O (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

Apresentados os extratos, intime-se a parte exequente para, no prazo de 
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15 (quinze) dias, complementar ou readequar o cálculo apresentado na 

exordial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004332-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição id. 31394683., requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002119-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILVO PREVEDELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o advogado da parte requerente para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca da correspondência 

devolvida juntada no ID 27951590.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002586-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte ) Dias 

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

PAVAN PROCESSO n. 1002586-69.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 

94,56 ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação, Sustação de Protesto]

->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: MARIO 

MARQUES DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DUVÍLIO OMETTO, 238, 

NOVO HORIZONTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: L. F. S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA 

FAMILIAR Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 505, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMANDO: L. F. S. RODRIGUES SERVICOS 

DE ASSISTENCIA FAMILIAR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, bem como apresentar dados bancários para a 

transferência dos valores depositados, disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em 

parte o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil para DECLARAR extinção a obrigação do requerente para com a 

parte requerida referente ao contrato de compra de plano de auxilio 

funeral, descrito na inicial. Confirmo a liminar concedida no ID 13003288. 

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte requerida, via edital, para que apresente 

dados bancários para a transferência dos valores depositados nos autos. 

Nada sendo requerido, após certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações 

de estilo. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do 

artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SAULO DE SOUZA CAETANO, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 101845 Nr: 1252-61.2011.811.0037

 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: BRILHAR PRODUTOS DE LAZER LDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT CREDIT FOMENTO COMERICLA LTDA, 

CAMBURY DESIGN, ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, 

referente ao Pedido n.º 349/10 (fl. 22) e os boletos de fls. 28/29).Confirmo 

a liminar de fls. 42/43.Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 111467 Nr: 1879-31.2012.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDOIR SCATAMBULO, ROSILENE DE 

SÁ SCATAMBULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:PR 19012, ROBSON BORGES DE MATOS - OAB:30165

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONFIRMAR a liminar concedida às fls. 69/70 que 

determinou o arresto de 1.896 sacas de soja de 60 Kg cada, equivalente a 

113.760 Kg de soja, a fim de garantir o pagamento integral da dívida 

assumida pela requerida.Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios em favor da parte requerente no importe 

de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 112162 e 

proceda-se ao seu desapensamento.Ainda, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118860 Nr: 1236-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ALAN VENAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS MANGIALARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E 

A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da parte requerente.Confirmo a 

liminar de fls. 27/28.Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor atualizado da causa 

(artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil). Sem custas 

processuais.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo 

do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 121688 Nr: 4204-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:MT/ 15.703, CARLA PATRÍCIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONFIRMAR a liminar concedida às fls. 27/29 que 

determinou a busca e apreensão da máquina agrícola objeto do contrato 

entabulado entre as partes, de nº 9025.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte 

requerente no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 

122345 e proceda-se ao seu desapensamento.Ainda, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 130617 Nr: 3237-60.2014.811.0037

 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: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR NUNES, CELI GUEDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 3237-60.2014.811.0037 (Código 130617)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANGELIN DOS SANTOS BARALDI 

em face de VALDIR NUNES e CELI GUEDES NUNES, devidamente 

qualificados nos autos.

 Alega, em síntese, que, em 30/03/2005, as partes firmaram Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda de Imóveis referente à aquisição de lote 

de 13, da Quadra n.º 01, do Loteamento Jardim Progresso, Município de 

Primavera do Leste/MT.

Aduz que o pagamento fora ajustado em 69 parcelas, conforme descrito 

no item IV do instrumento contratual de fls. 26/29, sendo a primeira com 

vencimento em 30/04/2005, estando a requerida inadimplente em todas as 

parcelas.

Afirma que notificou extrajudicialmente os requeridos (fls.30/34), propondo 

valor para quitação ou mesmo acordo parcelado, porém estes ignoraram a 

tentativa de composição amigável.

Assim, pugna em sede de antecipação de tutela a reitegração de posse do 

imóvel em questão.

 No mérito, requer a rescisão do contrato firmado entre as partes, a 

reintegração de posse, bem como a condenação dos requeridos ao 

pagamento da quantia de R$ 48.078,68 (Quarenta e oito mil, setenta e oito 

reais e sessenta e oito centavos), acrescida do valor referente a 50% do 

salário mínimo mensal até a efetiva desocupação do imóvel a título de 

perdas e danos pela fruição do imóvel.

Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 22/35.

A liminar foi indeferida (p.36).

Devidamente citada, as partes requeridas apresentaram contestação às 

fls. 45/54, pleiteando o reconhecimento do usucapião extraordinário 

porque residem no local desde o ano de 2002. No mérito, requer a total 

improcedência da ação.

Às fls. 57/62, impugnação à contestação, aduzindo a intempestividade da 

contestação, a revelia dos requeridos, a improcedência do pedido de 

usucapião e indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel.

Às fl.s 76/76v, as partes realizaram acordo, pactuando pela tentativa de 

venda do imóvel pelo prazo de 1 (um) ano, sendo repassado ao autor o 

valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Nao sendo possível a 

venda do imóvel, o processo retornará seu trâmite.

 À fl.80, o defensor das partes requeridas afirma que o acordo não se 

concretizou, requerendo o prosseguimento do feito com a apreciação de 

alegação de Usucapião esposado na contestação.

Às fls. 83/84, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 86/89, as partes requeridas afirmam que a pretensão do autor foi 

alcançada pela prescrição, sendo que as prestações com vencimento em 

30/04/2005 a 30/04/2009 estariam prescritas quando do ingresso da ação.

 É o relatório.
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Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

No que se refere a preliminar suscitada de prescrição referente as 

parcelas, verifico que o contrato previa a obrigação de pagamento de 69 

parcelas, vencendo-se a primeira em 30/04/2005, e a última em 

30/12/2010, conforme contrato de fls. 26/28.

Com efeito, dispõe o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil que 

“prescreve em cinco anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular”.

Conforme entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a 

prescrição consiste matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. LEI ESTADUAL 

11.608/2003. SÚMULA N. 280/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "Por ofensa 

a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280/STF). 2. "É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta 

em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" 

(Súmula n. 283/STF). 3. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser 

reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e 

grau de jurisdição. Precedentes. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte, 

a ação monitória está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) 

anos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl 

no REsp: 1250171 SP 2011/0062751-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 05/05/2017)

No caso em análise, a ação vem instruída com Contrato de Compromisso 

de Compra e Venda, que foi pactuada em 30/03/2005, estando 

inadimplente a partir de 30/04/2005, tendo sido proposta a ação apenas 

em 15/04/2014.

A interrupção da prescrição, no presente caso, iniciou-se em 09/05/2014, 

com a prolação de despacho de fl. 36, consoante previsto no artigo 202, 

inciso I, do Código Civil. Vejamos:

 “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma 

vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o 

interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; [...]”

Destarte, reconheço a prescrição da pretensão das parcelas vencidas, no 

período de 30/04/2005 a 30/04/2009, cinco anos retroativos à data da 

despacho que ordenou a da presente ação.

Decida a preliminar suscitada, observo que todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito.

O requerente firmou com os requeridos “Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda (p.26/29)”.

O item V – Do Inadimplemento, no parágrafo primeiro dispõe: 

“Caracterizada a mora do Promitente Comprador (de acordo com a 

Cláusula Décima), convencionam as partes que a Promitente Vendedora 

poderá cobrar judicialmente débito ou promover a rescisão do presente 

Contrato”.

Prevê ainda o item X – Da Rescisão “Deixando o comprador de cumprir 

qualquer das cláusulas ou condições constantes do presente Contrato, 

será constituído em mora, mediante notificação a ser procedida por carta, 

na qual será dado por prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a obrigação 

inadimplida, sob pena de rescisão de pleno direito do presente contrato”.

O artigo 475 do Código Civil estabelece que “a parte lesada pelo 

inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos”.

Nesse diapasão, o requerente tem direito à rescisão do Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda, reintegração de posse e a indenização 

por perdas e danos, de modo que o acolhimento da pretensão é medida 

que se impõe.

Quanto a alegação de que os requeridos teriam direito ao usucapião 

extraordinário, entendo que o pedido não merece prosperar.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL 

COM PEDIDO LIMINAR. BEM ADQUIRIDO DE EMPRESA GESTORA DE 

ATIVOS QUE, APÓS LHE TEREM SIDO CEDIDOS OS CRÉDITOS 

HIPOTECÁRIOS, ARREMATOU O BEM POR FALTA DE PAGAMENTO PELA 

MUTUÁRIA ORIGINÁRIA DAS PARCELAS DO SISTEMA FINANCEIRO DA 

HABITAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO SUSTENTANDO PRESCRIÇÃO 

AQUISITIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL, E DE 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, IMITINDO O AUTOR NA 

POSSE NO IMÓVEL E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DOS 

ALUGUÉIS PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DA RÉ. CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM A MUTUÁRIA 

PRIMITIVA EM 22/12/1998 ("CONTRATO DE GAVETA"). INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NAS LEIS 8.004/90 E 10.150/00. CONFISSÃO DA APELANTE DE 

QUE NÃO HONROU COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM A 

SUB-ROGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA APELANTE DA 

VENDA DO IMÓVEL ANTE A FALTA DE CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

CREDORA A RESPEITO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A APELANTE 

E A MUTUÁRIA ORIGINAL, NÃO HAVENDO SUA REGULARIZAÇÃO E 

PUBLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO ANTE A 

PRECARIEDADE DO TÍTULO E PORQUE NÃO FICOU COMPROVADO QUE A 

POSSE TENHA SIDO MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00291706220118190087 RIO DE JANEIRO 

ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA CIVEL, Relator: LUIZ 

HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 22/06/2016, DÉCIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2016).

No caso em tela, não há que se falar em posse mansa e pacífica, uma vez 

que as partes requeridas em nennum momento ocuparam a área como se 

“donos” fossem. Inclusive, na audiência de fls. 76, concordaram em 

vender o imóvel e repassar o valor do contrato ao autor, demonstrando 

que tem conhecimento que ocupavam o imóvel em posse precária 

decorrente do contrato de compra e venda assinado.

A parte requerente alega na inicial que, embora não haja contrato de 

locação entre as partes, à indenização deve se dar pelo uso do imóvel.

 Assim, a título de aluguel, deve ser arbitrado o valor inicialmente disposto 

a título de prestação mensal, qual seja: 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo.

 Dessa forma, anota que, para o mês de abril de 2014, o valor a ser 

indenizado alcança a quantia de R$ 48.078,68, que deve ser acrescida de 

50% do salário mínimo até a efetiva desocupação do imóvel.

 Pois bem, tem-se que se aplicado literalmente quanto à incidência da 

indenização de perdas e danos pela permanência do bem com a parte 

inadimplente, poderá gerar situação desproporcional e enriquecer 

indevidamente o autor.

Com efeito, dispõe o Código Civil, no seu artigo 402 que “salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar.”

Por sua vez, o artigo 403 estabelece que “ainda que a inexecução resulte 

de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e 

os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do 

disposto na lei processual”.

Evidente que o valor pugnado como indenização por perdas e danos tem 

por finalidade indenizar ao autor no que ele razoavelmente deixou de 

lucrar.

Na espécie, não há previsão contratual de que a indenização deva se dar 

a título de aluguel, e não há qualquer elemento que demonstre que o autor 

deixou de lucrar o valor de R$ 48.078,68, mais 50% do salário mínimo até a 

efetiva desocupação do imóvel.

Considerando que há prestações do contrato que já estão prescritas, que 

os requeridos usufruiram do imóvel desde Abril/2005 até os dias atuais 

sem nunca terem pago as parcela do contrato, entendo que parece ser 

justo e equitativo a fixação em perdas e danos correspondente à 

condenação dos requeridos no pagamento do valor do contrato que não 

está prescrito mais 50% do salário mínimo por mês, desde a data que 

ocorreu a citação, atualizado desde a data que deveria ter ocorrido a 

quitação, e com a incidência de juros de mora desde a data da citação 

válida.

 Veja-se:

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E 

VENDA. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA 

JULGAMENTO. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. ALUGUERES A SEREM 

APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MAS LIMITADOS AO VALOR 
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MENSAL DAS RESPECTIVAS PARCELAS AJUSTADAS NO CONTRATO, 

CONFORME REQUERIDO NA EXORDIAL. APELAÇÃO DA AUTORA 

PROVIDA. 1. Sentença que julgou extinta a "ação de rescisão contratual 

c/c reintegração de posse" movida pela promitente vendedora, nos termos 

do 269, IV, CPC/1973, em razão de prescrição. 2. Hipótese de anulação da 

r. sentença. Prescrição da pretensão de cobrança (art. 206, § 5º, I, CC) 

que não atinge o pedido de rescisão do contrato, o qual possui prazo 

prescricional diverso e mais amplo (art. 205, CC). Termo inicial a partir da 

entrada em vigor do atual Código Civil. 3. Causa madura para julgamento. 

Art. 1.013, § 4º, NCPC (art. 515, § 3º, CPC/1973). Pedidos que devem ser 

acolhidos. 4.Inadimplemento dos compradores desde novembro/2000, que 

justifica a rescisão do contrato, com a reintegração da autora na posse do 

imóvel, e devolução dos valores pagos pelos adquirentes. 5. Condenação 

dos réus ao pagamento de alugueres a partir de novembro/2000 até a 

efetiva desocupação do imóvel, a serem apurados em liquidação de 

sentença, mas limitados ao valor mensal das prestações 

correspondentes, conforme pedido formulado pela autora. Referido valor 

indenizatório que poderá ser abatido da quantia a ser restituída pela 

vendedora. 6. Apelação da autora provida para anular a sentença, e, com 

fulcro no art. 1.013, § 4º, NCPC (art. 515, § 3º, CPC/1973), julgar 

procedentes os pedidos. (TJ-SP - APL: 00053046820118260236 SP 

0005304-68.2011.8.26.0236, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de 

Julgamento: 12/04/2016, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/04/2016).

Isto posto, verifico que o requerente tem direito à rescisão do Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda, a reintegração de posse, bem como o 

recebimento dos alugueres, de modo que o acolhimento parcial da 

pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes (fls. 26/29), 

determinando a reintegração da parte requerente na posse do imóvel, no 

prazo de 30 (trinta) dias;

b) Determinar a parte requerente que pague à parte requerida o valor 

equivalente às acessões e benfeitorias implementadas no imóvel, cujo 

valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de alugueres pelo uso e 

fruição do imóvel, no valor médio de mercado a ser apurado em liquidação 

de sentença, a partir de 21/05/2014 até a data da efetiva desocupação, 

observado o limite do valor atualizado do imóvel.

Promovida a liquidação, fica autorizada a compensação dos valores 

referidos nos itens 'b' e 'c', com a ressalva da possibilidade de cobrança 

de eventual saldo devedor remanescente.

Considerando que a sentença trata de valores ilíquidos, os honorários 

sucumbenciais deverão ser arbitrados após a liquidação de sentença.

Custas e despesas processuais pela parte requerida

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 131556 Nr: 4029-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONFIRMAR a liminar concedida à fl. 29 que 

determinou o arresto o arresto de 8.000 sacas de 60 Kg cada, no total de 

480.000 Kg de soja, a fim de garantir o pagamento integral da dívida 

assumida pela requerida.Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios em favor da parte requerente no importe 

de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 133388 e 

proceda-se ao seu desapensamento.Ainda, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 159637 Nr: 241-21.2016.811.0037

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, Marco Antônio Corrêa Ferreira - 

OAB:OAB/MG 1445-A, Rosa Maria Pozzer Rotilli - OAB:14.441

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Custas e 

honorários advocatícios pela requerente, estes fixados em 10 % (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 206435 e 

proceda-se ao seu desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 162137 Nr: 1308-21.2016.811.0037

 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: RODRIGO JOSÉ MARASCA & CIA LTDA - ME ( 

PRIMATEC TECNOLOGIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - 

TELEBRAS, TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - TELEBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 

22316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, CHARLES MAURICIO DOS SANTOS LUZ - OAB:38552, 

GABRIEL NETTO BIANCHI - OAB:17309DF

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido para CONDENAR a requerida a devolução em dobro dos 

valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 57.248,70 (cinquenta 

e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), nos 

termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária da data do pagamento indevido. Condeno a parte requerida no 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, em conformidade com o §2º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel
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 Cod. Proc.: 60789 Nr: 586-31.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO CLAUDIO VIECILI, JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS, RÓGERIS PEDRAZZI - OAB:RS nº 37431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO WASCHECK 

FORTINI - OAB:23069/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:GO 6.222, OTÁVIO ALVES FORTE - OAB:21490/GO

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

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

Civil.CONDENO, ainda, os embargantes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 42453.Após, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estiloPrimavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 70594 Nr: 2905-35.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Koelzer Appelt, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO CORRÊA - 

OAB:222.171/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os Embargos à 

Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, apenas para DETERMINAR à embargada que proceda à 

confecção de cálculo no qual seja especificada a aplicação de juros, seu 

percentual e qual índice está sendo utilizado para correção monetária, bem 

como quais os pagamentos que foram feitos após o ajuizamento da ação, 

conforme alegado pelos embargantes.Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) 

para a requerida e 75% (setenta e cinco por cento) para a requerente, 

nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.Custas e despesas 

processuais pela parte embargante. Com o trânsito em julgado, traslade-se 

cópia desta sentença aos autos de código 53582 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estiloPrimavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 72093 Nr: 4408-91.2010.811.0037

 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: Leomar Airton Ketzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR 

a propriedade dos imóveis a seguir descritos: lote número 16 (dezesseis), 

quadra 56 (cinqüenta e seis), Bairro Primavera I, de frente a Rua Londrina, 

medindo 600 (seiscentos) metros quadrados, cadastrado no setor de 

tributação da Prefeitura Municipal em nome de Alcidina Alves de Oliveira; 

lote número 17 (dezessete), quadra 56 (cinquenta e seis), Bairro 

Primavera I, de frente a Rua Londrina, medindo 600 (seiscentos) metros 

quadrados, cadastrado no setor de tributação da Prefeitura Municipal em 

nome de Sinval S. Brancalhão e lote número 18 (dezoito), quadra 56 

(cinquenta e seis), Bairro Primavera I, de frente a Avenida Campo Grande, 

medindo também 600 (seiscentos) metros quadrados cadastrado no setor 

de tributação da Prefeitura Municipal em nome de Luiz Carlos Machado em 

favor da parte requerente, melhor descritos nos memoriais descritivos de 

fls. 151/153, ressalvados os direitos de terceiros não citados. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Estadual.Sem honorários ante a inexistência 

de resistência ao pedido inicial.Por fim, registro que é ônus das partes as 

diligências perante o Cartório de Registro de Imóveis.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 107762 Nr: 6895-97.2011.811.0037

 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: ORCELINA DE FÁTIMA A. S. BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOANES FÁTIMA ARTUSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA CAVICHIOLI DORING - 

OAB:50612/RS, MARIA AMELIA MASCHIO - OAB:, MARILEI SCHUSTER 

- OAB:7721-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Dê-se 

ciência ao Ministério Público Estadual.Custas e honorários pela parte 

requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado 

o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 120886 Nr: 3379-98.2013.811.0037

 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: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI, ZULMIR 

AZZOLINI, HOSPITAL 9 DE JULHO S/A, LUIS CARLOS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MEDEIROS C.COSTA - 

OAB:SP 172.187, PÂMMELA ALEXANDRA T. KURASHIMA - OAB:SP 

302.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437, FERNANDA CRISTINA G. DE J. STORTI - OAB:OAB/SP 

315.567, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, MARIA 

APARECIDA BELO DA SILVA - OAB:OAB/SP 187.860

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos ao 

pagamento no valor de R$ 83.371,41 (oitenta e três mil trezentos e setenta 

e um reais e quarenta e um centavos) acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação.Condeno a parte 

requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se.Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 
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CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 123957 Nr: 6524-65.2013.811.0037

 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): DAMINI E DAMINI LTDA, ALESSANDRA 

MARCIA BRUCH DAMINI, GIRLEI DAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos ao 

pagamento no valor de R$ 137.428,55 (cento e trinta e sete mil, 

quatrocentos e vinte e oito reais e cinqüenta e cinco centavos) acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da 

citação.Condeno as partes requeridas no pagamento das custas e 

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

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo códex, em relação à 

requerida ALESSANDRA.Com o trânsito em julgado, certifique-se.Após, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 132292 Nr: 4610-29.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

LEOPOLDINO - OAB:MT 14.291-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

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

Civil.CONDENO, ainda, o embargante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 122860.Após, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estiloPrimavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 155733 Nr: 7085-21.2015.811.0037

 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: REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

CONSÓRCIO CREMA BR 070-MT (TV-CASTELLAR-FIRCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, ATILA SAUNER 

POSSE - OAB:35249, EDEMILSON PINTO VIEIRA - OAB:31921, THAIS 

ROMFELD DE LIMA - OAB:59.364, THAISA GARBUIO POSSE - 

OAB:77.825

 Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de denunciação da lide, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito de 

regresso da requerida FRICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA em face da 

denunciada FRICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.Condeno a parte requerida 

nas custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

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

condenação em consonância com o artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 156100 Nr: 7225-55.2015.811.0037

 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: EDUARDO SCANDOVIERI MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO RAMIRES ESPER - 

OAB:203449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:I.DECLARAR rescindido 

o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios entabulado 

entre as partes;II.CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 70% 

(setenta por cento) sobre o valor de R$ 23.755,00 (Vinte e três mil, 

setecentos e cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais, devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária segundo INPC a partir de 28/10/2015, data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de 

Justiça.III.CONDENAR a parte requerida à multa por litigância de má-fé no 

valor de 2% (um por cento) do valor da causa (CPC, artigo 334, §8º), já 

imposta conforme decisão de fls. 68.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo 

do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 157000 Nr: 7636-98.2015.811.0037

 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: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 1.550.707,76 (um milhão, quinhentos e 

cinqüenta mil, setecentos e sete reais e setenta e seis centavos) 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a 

partir da citação.Condeno a parte requerida no pagamento das custas e 

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

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 
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Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se.Após, aguarde-se o decurso 

do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se 

os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 159259 Nr: 66-27.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FLORENTINO DE ARAÚJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIEL COELHO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.080, Wânya Adryelli Vieira da Silva - OAB:OAB/MT 

18399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

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

Civil.CONDENO, ainda, o embargante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 152545 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 169610 Nr: 5066-08.2016.811.0037

 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: EDUARDO CAMPANER MUXEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNA LUCIANA DE PAULA, EUDES 

PIRES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, 

ao pagamento à parte requerente, do valor de:I-R$ 50.168,00 (Cinquenta 

mil, cento e sessenta e oito reais), a título de danos materiais, valor este 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do 

arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça;II-R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.Condeno as partes 

requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em consonância 

com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 187118 Nr: 2557-70.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodomacre Transportes e Logistica Ltda EPP, 

JEFERSON PINTO REMACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO 

AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

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

Civil.Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do 

pagamento da multa aplicada aos embargantes. Com a juntada do 

pagamento, proceda-se aos atos necessários para transferência do valor 

em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.CONDENO, ainda, o embargante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 179959 e 

proceda-se ao seu desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estiloPrimavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 187149 Nr: 2569-84.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON PINTO REMACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

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

Civil.CONDENO, ainda, o embargante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 179959 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estiloPrimavera do Leste/MT,22 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 191020 Nr: 4298-48.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE MACEDO DOS SANTOS - ESPÓLIO, 

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

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

Civil para reconhecer a nulidade da Execução de Título Extrajudicial em 

apenso, autos de código 119540.CONDENO, ainda, a embargada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 119540 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estiloPrimavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 
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SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 206435 Nr: 2667-35.2018.811.0037

 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: METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, LEONARDO AUGUSTO GONÇALVES DIAS - 

OAB:MG 154.674, Marco Antônio Corrêa Ferreira - OAB:OAB/MG 

1445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 94.349,95 (noventa e quatro mil trezentos e 

quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da 

citação.Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 

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

condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se ao 

desapensamento dos autos.Após, aguarde-se o decurso do prazo do 

artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007388-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007388-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SILVANA DELERA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sobre a 

impugnação à execução, diga a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em caso de discordância, remeta-se o feito à Contadoria do Juízo. 

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000809-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VICENTE TONDOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000809-78.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006924-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDE LOPES COSTENARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006924-52.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARILDE LOPES COSTENARO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por MARILDE LOPES 

COSTENARO, aduzindo a existência de contradição na decisão de Id nº 

27863368 em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça, bem como 

pugnou pelo pagamento das custas ao final. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à decisão proferida. Desse modo, entendo que 

estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo 

a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou 

decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — 

NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. 

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão 

embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara 

devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. ‘O inconformismo que 

tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode 

prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou ERRO MATERIAL, sendo inviável a revisão da decisão em 

sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 

1.022 do CPC/2015.’ (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para 

fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas 

a s  q u e s t õ e s  p o s t a s .  E m b a r g o s  r e j e i t a d o s . ”  ( N . U 

0004486-84.2019.8.11.0000, ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). Ademais, não há se falar 

em possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

ausência de previsão legal. Neste sentido: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL 

– EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez indeferido o 

pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Não existe previsão legal para o recolhimento das 

custas no final , ainda mais quando não comprovada a situação de 

extrema excepcional idade a just i f icá- lo .  (TJMT -  N.U 

0006785-50.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) Ante o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de Id nº 27863368 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004628-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GALVAO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER OAB - MT0005428S-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1004628-91.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 20 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000260-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSEMIRO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000260-73.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 20 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001389-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso 

apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo divergência existente acerca do 

valor devido, remeta-se o feito à Contadoria do Juízo e, em seguida, com a 

juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido 

prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos 

apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002064-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002064-71.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente não juntou a certidão de trânsito em julgado. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente para, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, conforme disposto no artigo 321, parágrafo único, 

do mesmo diploma. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000516-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000516-45.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LEOMAR DE ABREU 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Oficie-se ao INSS para que providencie a imediata implantação do 

benefício, conforme determinado na sentença. Após, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo. 

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

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005064-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005064-50.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000438-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TORRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000438-85.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006136-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERONISA COSTA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006136-72.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 
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a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000735-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000735-92.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 21 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001971-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILDETE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT22118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001971-11.2020.8.11.0037. REQUERENTE: HILDETE FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não juntou 

o indeferimento administrativo do benefício requerido. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, nos termos dos artigos 319, VI, e 320 

do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001102-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA LOPES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001102-53.2017.8.11.0037. AUTOR(A): DIVINA APARECIDA LOPES 

RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. De 

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

informar se houve a implantação do benefício deferido em sentença, a fim 

de se evitar eventual discussão sobre valores remanescentes não 

alcançados pelos cálculos da parte autora. Na hipótese de já estar 

implantado o benefício, remetam-se os autos conclusos para análise do 

pedido de cumprimento de sentença. Inexistindo a implantação, intime-se a 

parte executada, através de seu Procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a implantação do benefício, conforme 

determinado na sentença. Com a implantação do benefício, intime-se a 

parte exequente para apresentação de cálculos atualizados. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002090-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BAPTISTA PENIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura digital. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007402-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERI FERST (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

1007402-60.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o requerente para manifestar sobre a 

Impugnação à Execução no prazo de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 

27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006968-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DREHER BUSS (EXEQUENTE)

ARNO AFONSO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006968-71.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: RENATA DREHER BUSS, ARNO AFONSO BUSS 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. No id n. 

28260885, foi homologado o valor apresentado pela parte exequente no id 

n. 26624042, ante a concordância da parte executada no id n. 28090360. 

No id n. 28372570, foram juntadas as requisições de pagamento 

expedidas. No id n. 28567445, apresentou impugnação, alegando que as 

requisições estão em desacordo com o valor fixado no cálculo 

homologado. No id n. 28630205, a parte exequente apresentou 

manifestação refutando os argumentos da parte executada. É o relatório. 

Decido. Da análise dos autos, verifico que, no id n. 28090360, a parte 

executada concordou com o cálculo apresentado pela parte exequente, 

sem nenhuma ressalva. O cálculo apresentado pela parte exequente foi 

de R$ 42.309,54 (quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e cinquenta e 

quatro centavos), para os atrasados e R$ 5.001,31 (cinco mil e um reais e 
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trinta e um centavos), referente ao percentual de 12% (doze por cento) de 

honorários sucumbenciais (vide acórdão id n. 26623797). Assim, 

considerando que as requisições estão em total acordo com os valores 

homologados, REJEITO a impugnação apresentada. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001313-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELLY FATIMA TOME NONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001313-21.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: NELLY FATIMA TOME NONATO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando, em síntese, excesso de execução, já que a parte 

exequente considerou em seu cálculo período em que o benefício foi 

cessado após realização de regular perícia pelo INSS, onde não ficou 

constatada a permanência da incapacidade. No id n. 22299209, a parte 

exequente apresentou manifestação refutando os argumentos da parte 

executada. Cálculo realizado pela contadoria judicial no id n. 29148619. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

impugnação ao cumprimento de sentença merece acolhimento. O § 10 do 

art. 60 da Lei nº 8.213/91, assim dispõe: § 10. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser 

convocado a qualquer momento para avaliação das condições que 

ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 

101 desta Lei. Assim, considerando que o benefício foi cessado após a 

perícia médica administrativa ter constatado que a incapacidade havia 

cessado, não há que se falar em direito a recebimento de valores não 

pagos após a referida cessação (12/09/2018). Deste modo, é devido à 

parte exequente somente o período compreendido entre 21/01/2014 a 

09/03/2014, conforme determinado em sentença. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a impugnação apresentada pela 

parte executada e HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria 

do juízo no id n. 29148623 (R$ 2.393,52). Proceda-se ao preenchimento 

dos documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV. Após, providencie-se o levantamento 

dos valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Sem prejuízo, 

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é 

possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, 

fixo honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000597-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIR CARLOS MORETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000597-91.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JOVIR CARLOS MORETTO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando, em síntese, excesso de execução, haja vista que a 

parte exequente utilizou RMI superior à renda devida do benefício; adotou 

termo final do benefício (DIP) incorreto; bem como considerou data da 

citação equivocada. No id n. 21455599, a parte exequente manifestou-se, 

refutando os argumentos da parte executada. No id n. 25745135, cálculo 

da contadoria do juízo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que merece acolhimento a impugnação da parte executada. 

Quanto à RMI, constato que o valor utilizado pela parte exequente se 

encontra incorreto, uma vez que, considerando que na sentença não 

houve a fixação de valor determinado para a renda mensal inicial, cabe ao 

INSS efetuar o cálculo, levando em conta todos os 

salários-de-contribuição dentro do período básico de cálculo do benefício. 

No que tange à DIP, observo que o benefício teve o seu pagamento 

iniciado em 01/05/2018, de modo que o termo final da cobrança dos 

valores atrasados deve ser 30/04/2018. Concernente ao termo inicial da 

contagem dos juros, verifico, através de consulta ao extrato do processo 

de conhecimento, que em 30/06/2017 o processo foi chamado à ordem e 

determinada a realização da citação do INSS, a qual ocorreu em 

07/07/2017, através de carga ao Procurador Federal. Deste modo o termo 

inicial dos juros é 07/07/2017. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada. 

Considerando que o cálculo efetuado pela Contadoria se encontra correto, 

determino que esta proceda apenas a atualização dos valores dos 

cálculos de id n. 25745135, tendo em vista que desde sua realização 

decorreu o lapso temporal de cerca de 5 (cinco) meses. Após, conclusos 

para homologação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006967-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006967-23.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI EXECUTADO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Da análise 

dos autos, verifico que a requisição de id n. 30822859 não corresponde a 

este processo, haja vista que possui valor diverso do homologado, bem 

como está em nome de outra Advogada. Assim, considerando que a 

requisição relativa aos honorários não está de acordo com os valores 

homologados, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada. 

Proceda-se a exclusão da RPV de id n. 30822859, expedindo-se de forma 

correta. Caso o(a) Advogada(a) tenha juntado aos autos o seu contrato 

de honorários, proceda-se conforme disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 

8.906/94. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001972-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA APARECIDA LAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001972-93.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: CLAUDINEIA APARECIDA LAVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 
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RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por CLAUDINEIA APARECIDA LAVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de outras 

espondiloses com radiculopatias; transtorno do disco cervical com 

radiculopatia; transtorno de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020, n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 de abril 

de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, registro que a perícia será designada tão logo a situação da 

Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste 

Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que foram 

cancelados nestes termos. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001154-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI GUEDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a 

ausência de indícios de que o pagamento pela parte requerente das 

custas processuais lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. 

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural, a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Veja-se o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU 

IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR 

DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO 

DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar 

em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o 

disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de 

insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, 

em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples 

declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (TJ-MT – 

N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, 

Publicado no DJE 04/06/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS 

CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita apresenta efeitos 

processuais que ultrapassam o simples interesse pessoal das partes. Isso 

porque a concessão da benesse promove, ab initio, a isenção das custas 

e da taxa judiciária, ou seja, a isenção de tributo. 2. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 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. 3. A simples afirmação de que o autor da 

ação não possui capacidade financeira para arcar com as custas 

processuais não é suficiente, per si, para o deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. (TJ-MT – N.U 0147390-69.2015.8.11.0000, MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). Desta 

forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. Dessa forma, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001775-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLAN MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001775-12.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: 

VANDERLAN MESSIAS DA SILVA Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de 

VANDERLAN MESSIAS DA SILVA, devidamente qualificados nos autos. 

No id n. 23713596, comprovante de bloqueio de valores. No id n. 

26201361, a parte executada alegou, em síntese, impenhorabilidade dos 

valores, haja vista que a quantia bloqueada em conta corrente (R$ 

5.714,93) se trata de ganhos de trabalhador autônomo e a outra (R$ 

2.380,03) se trata de poupança. No id n. 29870864, a parte exequente 

refutou as alegações da parte executada, bem como pugnou para que 

seja mantida a penhora dos valores. É o relatório. Fundamento e decido. 

Sobre a impenhorabilidade da poupança, o artigo 833 do Código de 

Processo Civil trata do assunto em seu inciso X, nos seguintes termos: 

Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta 

de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). Nesse 

sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE 

LEVANTAMENTO DE PENHORA ONLINE EM VALORES INFERIORES A 40 

(QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS) EM CONTA POUPANÇA – 

IMPENHORABILIDADE LEGALMENTE PREVISTA– DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. “Penhora de valor inferior a quarenta salários 

mínimos. Inviabilidade. Entendimento do STJ no EREsp nº 1.330.567/RS que 

alcança qualquer aplicação financeira, inclusive depósito em conta 

corrente e poupança, independentemente de sua origem. RECURSO 

PROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70077902740, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 29/06/2018). (TJMT - 1007436-83.2018.8.11.0000, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019). Deste modo, razão assiste à parte executada ao requerer o 

desbloqueio do saldo de R$ 2.380,03 (dois mil, trezentos e oitenta reais e 

três centavos) referente a sua conta poupança, tendo em vista que não 

ultrapassa o mínimo legal (40 salários mínimos), consoante dispõe o artigo 

833, X, do CPC. Todavia, quanto aos valores bloqueados em conta 

corrente, a alegação de que se trata de valores recebidos à título de 

remuneração não restou comprovada, de modo que não há que se acolher 

o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 5.714,93 (cinco mil, setecentos 

e quatorze reais e noventa e três centavos). Ante o exposto, DEFIRO EM 

PARTE o pedido da parte executada e DETERMINO a liberação dos valores 

bloqueados da conta poupança – R$ 2.380,03 (dois mil, trezentos e oitenta 

reais e três centavos). Em seguida, proceda-se a secretaria aos atos 

necessários para a liberação dos valores bloqueados em conta corrente – 

R$ 5.714,93 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e noventa e três 

centavos) – em favor da parte exequente. Quanto ao pleito de concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, verifico que a parte 

executada não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa forma, 

considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, a parte executada deverá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das custas e 

despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de sua família, 

sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESMA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Considerando a decisão 

monocrática que, nos termos da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, 

declarou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública 

e remeteu o processo à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

proceda-se à redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002118-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002118-08.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que o 

valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários 

mínimos, de modo que o presente feito está sendo processado em juízo 

absolutamente incompetente, visto que a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, 

conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Ademais, em decisão 

recente, o nosso tribunal determinou a remessa dos autos 

1004839-64.2017.811.0037 ao Juizado desta Comarca, com fundamento 

no IRDR n. 85560/2016, tendo no polo passivo da demanda o Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste – 

IMPREV, como no caso dos autos. Ainda, neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA 

– DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO 

COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS 

– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – 

IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – 

IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que 

uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, 

possa tramitar no juizado Especial da fazenda pública - o valor da causa e 

a matéria. Logo, cabe ao juizado apreciar as demandas em que o valor 

atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A 

necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação 

da competência do juizado Especial da fazenda pública. Em vista da 

improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência 

para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, 

CC 85563/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, 

Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Ante o exposto, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005962-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005962-63.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DEOCRECIANO PEREIRA DA 

SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de neoplasia maligna, imunidade baixa devido a 

radioterapia, fraqueza, fadiga e dores intensas, impedindo-o de trabalhar. 

A tutela antecipada foi deferida no Id nº 15009884. Laudo realizado por 

perito judicial no Id nº 29334836. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 29500635, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação à contestação no Id nº 30814818. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

29500636). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral há 

01 (um) ano, devendo sua pequena capacidade funcional residual ser 

reservada aos seus cuidados pessoais. Destarte, consigno que o 

benefício deve ser concedido a partir da data de início da incapacidade 

(17/02/2019), haja vista que a data fixada pelo perito é posterior a 

cessação do benefício e ao ajuizamento da ação. Veja-se o entendimento 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o assunto: 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE INÍCIO DA 

DOENÇA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. 

CONCESSÃO POR TEMPO INDETERMINADO. CUSTAS. 1. O direito à 

aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença pressupõe a presença de 

3 requisitos: (1) qualidade de segurado ao tempo de início da 

incapacidade, (2) carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo as 

hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, que dispensam o 

prazo de carência, e (3) requisito específico, relacionado à existência de 

incapacidade impeditiva para o labor habitual em momento posterior ao 

ingresso no RGPS, aceitando-se, contudo, a derivada de doença anterior, 

desde que agravada após o ingresso no RGPS, nos termos do art. 42, § 

2º, e art. 59, parágrafo único, ambos da Lei nº 8.213/91. 2. Diante da 

prova da incapacidade total e temporária para o exercício de qualquer 

atividade, cabível a concessão de auxílio-doença por tempo indeterminado 

diante das conclusões do laudo pericial. 3. O termo inicial deve ser fixado 

com base no conjunto probatório e no laudo pericial, tendo por 

embasamento principal a data de início da incapacidade (DII), e não a data 

de início da doença (DID). 4. O INSS é isento em relação ao recolhimento 

das custas processuais, do preparo e do porte de retorno, cabendo-lhe, 

todavia, o pagamento das despesas processuais. (TRF-4 - AC: 

50196711820184049999 5019671-18.2018.4.04.9999, Relator: OSNI 

CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2019, QUINTA TURMA). 

Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, renda mensal a ser calculada pelo 

INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir da incapacidade laborativa (17/02/2019 – Id nº 

29334836), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 
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sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003328-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BISPO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003328-94.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VALDECI BISPO BARROS REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

CUMULADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por VALDECI BISPO 

BARROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando, em síntese, sofrer de fortes dores na coluna, impedindo-o de 

trabalhar. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no Id nº 

13950139, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que 

a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Impugnação à contestação no Id nº 

14727121. Laudo realizado por perito judicial no Id nº 26969827. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

13950139 – pág. 17). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está temporariamente incapacitada para o exercício de suas 

atividades laborais, podendo se reabilitar. Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, até que possa se 

reabilitar, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA, renda mensal a ser calculada pelo INSS, até a 

cessação da incapacidade, a qual deverá ser verificada pela perícia do 

INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir do requerimento administrativo (09/10/2015 – Id 

nº 13305215), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada 

a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003852-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE BRIXNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 223 de 519



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003852-91.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIR JOSE BRIXNER 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFICIO DE APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO, ALTERNATIVAMENTE POR IDADE RURAL ajuizada 

por VALDIR JOSÉ BRIXNER em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 

Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, conforme certificado no id n. 31440806. Em 

audiência de instrução não foram ouvidas testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 

formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS. De início, tendo em vista a ausência de 

apresentação de contestação pela parte requerida, DECRETO SUA 

REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, 

assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no prazo 

estipulado, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, 

do Código de Processo Civil, dispõe que não se aplicam as disposições 

atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do 

CPC, já que o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Neste sentido o 

seguinte aresto: APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO 

MATERIAL DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — 

NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE UNIDADE 

HABITACIONAL DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO 

MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — SORTEIO — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. “É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça 

segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da 

revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a 

confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (AgInt 

no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 

1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012)” 

(STJ, REsp 1666289/SP). (...). (TJMT – N.U 0000185-17.2010.8.11.0063, 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018). 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação da alegada 

contribuição pelo tempo necessário à aposentação. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Primeiramente, insta consignar que, não obstante ter ocorrido a Reforma 

da Previdência através da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, o 

benefício foi requerido anteriormente a mudança das regras da 

aposentadoria, de modo que a fundamentação utilizada nesta sentença 

obedecerá a norma em vigor à época do requerimento do benefício e do 

ajuizamento da ação. A concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição 

para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, bem como de carência 

mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, §7º, I, da 

Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, segundo 

a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a necessidade de se 

calcular o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de 

contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O segurado que preencher 

o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar 

pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua 

aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu 

tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da 

aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se 

homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; 

ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o 

tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e 

de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um 

ponto em: I - 31 de dezembro de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 

de dezembro de 2022; IV - 31 de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro 

de 2026. Veja- se o entendimento jurisprudencial: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. FATOR 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a opção de 

não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma 

de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: “§ 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 
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à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.). 

Quanto ao período de trabalho em regime de economia de subsistência, a 

parte autora apresentou documentos, os quais comprovam início razoável 

de prova material, através de fotocópias de: certidão de casamento, 

recibo, contrato particular de arrendamento de imóvel rural, solicitações de 

baixa do registro de produtor, notas fiscais (ids nºs. 13592949, 13592995, 

13593016, 13593095), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do 

Superior Tribunal de Justiça. Assim, resta reconhecido o período de 

trabalho rural exercido de 24/11/1979 e 24/04/1997. Nesse passo, a parte 

autora comprovou 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses do exercício de 

atividade rural e 233 (duzentos e trinta e três) contribuições à previdência, 

equivalentes a 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses, conforme Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, 

integralizando o período de contribuição exigido por lei Destarte, da análise 

dos autos, entendo que a parte autora cumpriu os requisitos 

indispensáveis ao deferimento do benefício requerido, vez que atingiu a 

carência necessária, bem como por ter alcançado o total de 36 (trinta e 

seis) anos e 10 (dez) meses de contribuição, advindos do resultado da 

soma de 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de contribuição 

reconhecidos pelo INSS, com o período de 17 (dezessete) anos e 5 

(cinco) meses do exercício de atividade rural. Nessa toada: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

INTEGRAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA OFICIAL 

PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A concessão da aposentadoria por tempo 

de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao 

preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei nº 

8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o 

segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, 

inciso II, da Lei nº 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da 

mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em 

que, para cada ano de implementação das condições necessárias à 

obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição 

inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado 

artigo 25, inciso II. 2. Logo, deve ser considerado como especial o período 

de 01/05/1982 a 02/05/1990. 3. Os períodos registrados em CTPS são 

suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a 

tabela do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. 4. Desta forma, somando-se os 

períodos especiais ora reconhecidos, adicionados aos períodos 

reconhecidos administrativamente pelo INSS e acrescidos dos períodos 

incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento 

administrativo, perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição, 

conforme planilha anexa, o que autoriza a concessão da aposentadoria 

por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, inciso II, da Lei 

nº 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da 

Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5. Assim, 

positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à 

aposentadoria por tempo de contribuição integral, incluído o abono anual, a 

ser implantada a partir do requerimento administrativo (04/04/2010), 

ocasião em que o INSS tomou ciência da sua pretensão. 6. Remessa 

oficial parcialmente provida. (TRF-3 - REO: 00022225120124036126 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de 

Julgamento: 03/04/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:07/04/2017). Destarte, considerando que na DER a soma 

da idade e do tempo de contribuição da parte requerente atingiu pontuação 

superior a estabelecida no art. 29-C da Lei nº 8.213/91, não incidirá o fator 

previdenciário no cálculo de sua aposentadoria. Consoante as lições 

colimadas, restou demonstrado que a contribuição da parte autora 

totalizou tempo suficiente para concessão do benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição, de modo que, atendidos os requisitos legais, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator 

previdenciário, a partir da data do requerimento administrativo (08/06/2017 

– id n. 13593169), observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e, não havendo pleito executório, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006687-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA SAUERESSIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006687-18.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO EXECUTADO: NILVA MARIA SAUERESSIG Vistos, Nos termos do 

artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, apresente-se Impugnação 

aos Embargos à Execução, no prazo de 15(quinze) dias. Proceda-se a 

habilitação da causídica KAMILA DE SOUZA COUTINHO ASSIS, 

OAB/MT10661, como representante do Polo Passivo desta ação. Após, 

volte-me conclusos para sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001810-98.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LUCINEIA DE BORTOLI 

VERDERIO TESTEMUNHA: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

LUCINEIA RUBIN DE BORTOLI em face do BANCO DO BRASIL S.A 

requerendo o deferimento da tutela de urgência antecipatória, para que a 

Requerida promova a suspensão da cobrança das prestações de trato 

sucessivo dos empréstimos de contrato nº 930 e 374, sem nenhum ônus 

ou encargo. Relata a parte autora que é correntista do Banco do Brasil, 

agência 3290-5, conta corrente 50.991-4, da cidade de Primavera do 

Leste e que contraiu 2 empréstimos perante a instituição bancária 

requerida. Afirma que é advogada e que com o isolamento social imposto 

pela pandemia de coronavírus, as pessoas não vão ao escritório para 

contratá-la, causando sérios problemas em sua vida financeira. Aduz que 

os empréstimos estão em dia e que nunca houve atraso no pagamento, 

mas devido as circunstâncias atuais, não tem condições de arcar com os 

empréstimos no momento. Instruiu a ação com documentos necessários. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o Código de Processo Civil: Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. (Art. 17). In 
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casu, está configurada a ausência do interesse de agir, porque, o pedido 

desta ação, tanto da tutela de urgência como do mérito, na verdade são 

providências de caráter privado, não podendo o Poder Judiciário 

determinar as regras de contratação de empréstimos, nem as regras de 

eventual suspensão de cobranças e encargos, salvo quando houver 

expressa determinação legal para isso, que não é o caso. Da análise 

detida dos autos e das legislações colacionadas (federal, estadual e 

municipal) que demonstram a situação de emergência e de calamidade 

pública e que impõem medidas para o combate ao COVID-19, não é 

possível verificar nenhum amparo legal que permita ao Judiciário obrigar o 

Banco a suspender a cobrança de empréstimos e financiamentos. É 

possível observar na notícia veiculada no Portal da FEBRABAN juntada 

pela própria autora no Id 30916304, que a suspensão de cobranças de 

empréstimos e financiamentos apresentam-se como uma liberalidade das 

Instituições Financeiras, não uma obrigatoriedade. Vejamos parte da 

reportagem: Os clientes devem entrar em contato com seu banco, expor 

seu caso para saber as condições para prorrogar a dívida por até 60 dias. 

Cada instituição irá definir o prazo e as condições dos novos pagamentos. 

(Destaquei) Ressalto que este Juízo entende que estamos atravessando 

uma situação social e econômica excepcional, mas não cabe ao Poder 

Judiciário se sobrepor às regras contratuais da esfera privada, 

substituindo-as, quando não há indício de irregularidades no contrato. 

Deve a reclamante realizar a tentativa de suspensão do pagamento de 

seus empréstimos junto à Instituição requerida, verificando a melhor 

oportunidade por eles oferecida e, eventualmente, existindo alguma 

ilegalidade ou violação de direitos, nos referidos contratos, passível de 

intervenção judicial, aí sim, ingressar em juízo. Desta feita, a extinção é 

medida que se impõe à espécie. Posto isso, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020 Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012156-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTHINA DA COSTA (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 80121156-28.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: RAVEMAPRI 

COMERCIO DE TECIDOS EIRELLI – EPP EXECUTADO: KELLEN CRISTHINA 

DA COSTA SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente devidamente intimada para se manifestar acerca da intimação 

do teor da decisão constante no ID 28240899 para indicar bens à penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 

30786062. Desta feita, inexistindo informações acerca de bens passíveis 

de penhora da executada, mormente porque as pesquisas Bacenjud, 

Renajud, Infojud resultaram frustradas e o decurso de prazo de intimação 

da parte executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à 

penhora resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no termos do 

Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 

17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN TENORIO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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))

 

AUTOS: 1001013-93.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ALLAN TENORIO 

SANTOS DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por ALLAN TENORIO 

SANTOS DE SOUZA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A., sustentando 

que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à 

condenação da parte requerida em danos morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente a ausência de 

documento indispensável e a ausência de consulta extraída no balcão dos 

órgãos de proteção ao crédito e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial (Id. 13769388). Primeiramente, passo a analisar a preliminar 

arguidas. -Ausência de Documento Indispensável Alega o requerido a 

ausência de documento indispensável, ante a ausência de comprovante 

de endereço em nome do autor. Não obstante os argumentos exposto pelo 

requerido, analisando os autos verifico que o autor acostou documentos 

no Id. 2578088, demonstrando seu o endereço, razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. - Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito Em que pese os argumentos expostos pelo 

requerido, verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a 

inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, 

que alega ser indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada 

a preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no 

caso em análise que é incontroversa a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 217,72 (Duzentos e 

Dezessete Reais e Setenta e Dois Centavos). Embora a parte requerida 

sustente a legalidade do débito, não acostou qualquer documento que 

comprove a origem do débito, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Diante disso, tendo o autor alegado a inexistência do débito 

negativado, constitui-se ônus do prestador de serviços demonstrar a 

regularidade do valor cobrado e a prestação do serviço contratado, 

principalmente por se tratar de prova negativa. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA 

DO RÉU. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO 

DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. 

INCIDÊNCIA. - Quando o requerente alega a inexistência de débito que 

gera a negativação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao 

requerido, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência do 

inadimplemento. - Sofre dano moral passível de indenização, a pessoa que 

tem o seu nome inscrito de forma indevida nos bancos de dados de 

órgãos de proteção ao crédito, diante da restrição cadastral impeditiva da 

contratação de financiamentos. - Os danos morais devem ser fixados 

dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu 
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caráter pedagógico. - Nas obrigações provenientes de ato ilícito, 

considera-se o devedor em mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça), em caso de responsabilidade 

extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.006735-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020) Desta 

feita, inexistindo provas de que houve efetivamente vínculo jurídico 

firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de indevida da 

restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte autora, o que 

torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade 

da ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação 

correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Registra-se que embora conste outra negativação 

esta é posterior a discutida nos autos, razão pela qual afasto a incidência 

da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO 

- ANOTAÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ - DANO MORAL CONFIGURADO. - Não é aplicável a súmula 385 do 

STJ quando demonstrado que os demais apontamentos são posteriores ao 

débito objeto da ação. - Como consequência do lançamento indevido, não 

há como desvincular a conduta do fornecedor dos danos suportados pelo 

consumidor que foi atingido em sua capacidade de obter crédito. - A 

fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como 

referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 

se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera 

íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.333965-7/002, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação da súmula em 08/11/2018, destaquei). Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 
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ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 2 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004341-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVILMARA CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1004341-94.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ANDRE IUDY 

MIAKI SCHULA - EPP REQUERIDO: EVILMARA CAMPOS DA SILVA 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP, em face de EVILMARA CAMPOS 

DA SILVA. Compulsando os autos, verifico a parte autora devidamente 

intimada para informar o atual endereço da requerida, permaneceu inerte, 

conforme certidão do Id. 29915265. Registra-se que nos processos em 

trâmite perante o Juizado Especial é vedada a citação/intimação por edital. 

Desta feita, a ausência de informação acerca do atual endereço da parte 

executada, não encontrada conforme se denota no ID 19157403, impede o 

prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção sem 

resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95, § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Sem 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do 

Leste, 30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000974-62.2019.8.11.0037 REQUERENTE: ANDRE IUDY 

MIAKI SCHULA - EPP REQUERIDO: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP, em face de BRUNA APARECIDA 

DA SILVA. Compulsando os autos, verifico a parte autora devidamente 

intimada para informar o atual endereço do requerido, permaneceram 

inerte, conforme certidão do Id. 30271827. Registra-se que nos processos 

em trâmite perante o Juizado Especial é vedada a citação/intimação por 

edital. Desta feita, a ausência de informação acerca do atual endereço da 

parte requerida, impede o prosseguimento o feito, sendo, portanto, 

forçoso a extinção sem julgamento do mérito. Isso posto, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da 

Lei nº. 9.099/95, § 4º: Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste, 30 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010848-25.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI CONFECCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do exequente para manifestar acerca da carta precatória 

devolvida, no prazo de cinco dias, bem como para requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005686-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005686-66.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de cobrança pleiteada por ÓTICA POPULAR LTDA -ME em face de 

ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA. Intimada para se manifestar acerca 

do prosseguimento do feito (Id. 29963999), a parte requerente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte requerente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 07 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007567-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDI TIEGS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ROQUE SALDANHA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do requerente para manifestar acerca da certidão 

negativa id 29495264, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007147-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DE FATIMA LOPES (INTERESSADO)
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LORIVAL MARTINS DE ALBURQUEQUE (INTERESSADO)

JOSILENE ROSA DE MORAES (INTERESSADO)

ELIZABETE LOPES DA SILVA (INTERESSADO)

JOANA SOUZA QUINTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo 

apresentar, no caso de discordar do valor apurado, seus próprios 

cálculos para deliberação por este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008209-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA CAMPOS CORREA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo 

apresentar, no caso de discordar do valor apurado, seus próprios 

cálculos para deliberação por este Juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LACERDA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

Intimo a requerente para oferecer impugnação à contestação, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004830-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON GARCIA LENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. A decisão de ID 17078147 determinou a realização de audiência de 

Instrução e Julgamento para oitiva das partes e testemunhas arroladas 

para esclarecimento quanto ao mérito do ponto controvertido fixado: 

Averiguação quanto à quem atribuir a responsabilidade da situação 

exposta nos autos. Assim, o feito não está apto ao julgamento, razão pela 

qual determino seja o feito encaminhado ao Juiz Leigo, Dr. Felipe Nikolas 

Scaravelli, para designação da audiência com o prosseguimento do feito. 

Primavera do Leste, 15 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005061-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS Nº. 1005061-95.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CAROLINE VIEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, formulada por CAROLINE VIEIRA DA SILVA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. Citado o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente a ausência de consulta extraída do balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, verifica-se 

o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser indevido. Desta 

feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões preliminares, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 215,58 (duzentos e quinze 

reais e cinquenta e oito centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que 

o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento, os quais são 

insuficientes para comprovar a existência do débito, já que produzidos de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 
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enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Registra-se que embora 

conste outras negativações estas são posteriores a discutida nos autos, 

razão pela qual afasto a incidência da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - Não é aplicável a súmula 385 do STJ quando 

demonstrado que os demais apontamentos são posteriores ao débito 

objeto da ação. - Como consequência do lançamento indevido, não há 

como desvincular a conduta do fornecedor dos danos suportados pelo 

consumidor que foi atingido em sua capacidade de obter crédito. - A 

fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como 

referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 

se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera 

íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.333965-7/002, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação da súmula em 08/11/2018, destaquei). Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 
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para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima expostos. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 31 

de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/20)
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AUTOS Nº. 1005066-20.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CAROLINE VIEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, formulada por CAROLINE VIEIRA DA SILVA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. Citado o requerido apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente a ausência de consulta extraída do balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, verifica-se 

o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser indevido. Desta 

feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões preliminares, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado parcialmente procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$119,98(cento e dezenove 

reais e noventa e oito centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento, os quais são 

insuficientes para comprovar a existência do débito, já que produzidos de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 
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quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora esteja configurada 

a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao autor quanto ao 

dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de um único outro 

registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por 

danos morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição 

em cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de 

legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte 

de terceiros, assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito 

processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por 

danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia 

notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existia 

outro apontamento em seu nome, realizados por empresa/instituição 

distinta, a saber Club Mais Administradora de Cartão, no valor de R$ 17,73 

(dezessete reais e setenta e três centavos). Assim, embora a parte 

autora afirme que tais apontamentos também eram irregulares e que 

existem demandas judiciais ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do 

débito ou o questionamento acerca de sua licitude não foram igualmente 

comprovadas. Dessa forma, o requerente só faria jus à indenização caso 

comprovasse, com a certeza necessária, que todas as inscrições 

anteriores nos cadastros de inadimplentes eram ilegítimas. Como não o 

fez, não há como acolher sua pretensão, pois as inscrições feitas em seu 

nome têm presunção de legitimidade, até prova em contrário. Nesse 

sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR 

ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - 

APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO 

MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude 

realizada por terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do 

autor, deve a fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais 

prejuízos causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A 

negativação anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até 

que haja prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da súmula em 

14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não apresenta 

qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em discussão o 

cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca 

da possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes 

termos: É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, 

desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, compulsando os 

autos não restou devidamente comprovado a contratação do serviço 

cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do 

pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte 

autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

tão-somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos no 

valor de R$119,98(cento e dezenove reais e noventa e oito centavos). 

Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos 

acima expostos. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 31 

de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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AUTOS Nº. 1001667-46.2019.8.11.0037 REQUERENTE: MARCIA MARIA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por MARCIA MARIA DA SILVA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega desconhecer. Tratando de matéria exclusivamente de 

direito, passo a analise do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 
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acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso os 

descontos no beneficio previdenciário da autora no importe de R$ 115,06 

(cento e quinze reais e seis centavos). A autora sustentou que jamais 

celebrou qualquer contrato com a empresa ré, de modo que o débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito é indevido. A requerida, por 

sua vez, afirma que o autor habilitou a linha telefônica no plano controle, o 

que ocasionou a emissão de faturas mensais. Ademais, denota-se que a 

ré acostou a Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

acompanhada dos documentos pessoais e do Relatório de Chamados, a 

fim de demonstrar a legalidade do débito. Imperioso destacar, que é nítida 

a semelhança entre a assinatura aposta no contrato acostado com aquela 

aposta na procuração acostada na inicial, de modo que a dívida existe e 

deve ser paga pelo consumidor. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA 

DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS 

IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 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.Diante da comprovação da relação jurídica e da 

origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a inclusão do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não 

havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de 

PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no CONTRATO é 

idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a inicial. Havendo 

comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a 

manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à 

condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso 

desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no 

DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida legitima a inscrição dos 

dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida a 

condenação do autor no pagamento da quantia de R$ 205,57 (duzentos e 

cinco reais e cinquenta e sete centavos). Processualmente, tenho que o 

pedido contraposto está amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 

9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia”. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada 

a existência da dívida. Dessa forma, o valor cobrado é legítimo de R$ 

102,25 (cento e dois reais e vinte e cinco centavos), e deve ser arcado 

pela autora e atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos 

termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de 

má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Quanto ao pedido 

contraposto, julgo-o procedente para o fim de condenar o autor no 

pagamento da quantia de R$ 205,57 (duzentos e cinco reais e cinquenta e 

sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde 

a data do vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes 

a contar da citação Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Provimento n. 17/2020)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

27/05/2019 Hora: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 8 de Fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY DE BRITO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000324-15.2019.8.11.0037 REQUERENTE: KENEDY DE BRITO DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por KENEDY DE BRITO DE 

MORAES, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, sustentando 

que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à 

condenação da parte requerida em danos morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente a ausência de 

documento indispensável, a ausência de interesse de agir e no mérito 

postulou pela improcedência da inicial (Id. 20374253). Primeiramente, 

passo a analisar as preliminares arguidas. - Ausência de Documento 

Indispensável. Não obstante os argumentos pela requerida, verifico que a 

inicial foi instruída com todos os documentos necessários para deslinde do 

feito, razão pela qual afasto a preliminar arguida. -Interesse de Agir 

Analisando os autos restam presentes os requisitos do interesse de agir 

necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Superada as preliminares, passo a analise do mérito 

da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 
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formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 124,11 (cento e vinte e quatro reais e onze 

centavos). Embora a parte requerida sustente a legalidade do débito, não 

acostou qualquer documento que comprove a origem do débito, ônus que 

lhe competia e do qual não se desincumbiu. Diante disso, tendo o autor 

alegado a inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do 

prestador de serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a 

prestação do serviço contratado, principalmente por se tratar de prova 

negativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO 

COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o 

requerente alega a inexistência de débito que gera a negativação, por se 

tratar de prova de fato negativo, compete ao requerido, pretenso credor, o 

ônus da prova acerca da existência do inadimplemento. - Sofre dano moral 

passível de indenização, a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma 

indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante 

da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos. - Os 

danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do 

ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar 

enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, 

tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde o 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), em caso de 

responsabilidade extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.18.006735-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente 

vínculo jurídico firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de 

indevida da restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte 

autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 
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satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Provimento n. 17/2020)
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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AUTOS Nº. 1005223-56.2019.8.11.0037 REQUERENTE: DEUSILENE 

MARQUES DE AGUIAR SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por DEUSILENE 

MARQUES DE AGUIAR SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

Regularmente citado o requerida apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente a necessidade de audiência de instrução e julgamento e a 

ausência de consulta de consulta extraída do balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela improcedência a inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Audiência de instrução e julgamento No tocante a designação de audiência 

de instrução, entendo ser desnecessária, já que a requerida dispõe de 

condições de comprovar a contratação do serviço que originou o débito 

por outros meio. Assim, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, 

na qual se dispensa a produção de outras provas, passo ao julgamento do 

mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda. Desta feita, afasto a preliminar arguida. - Ausência de consulta 

extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 142,23 (cento e quarenta e 

dois reais e vinte e três centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que 

o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0016887-80.2013.8.11.0015 APELANTE: CLARO S.A. APELADO: 

GILMAR LUIS DAGHETTI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE 

IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS 

DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é 

prova suficiente das ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a 

inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos 

são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença 

para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação 

extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 

0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 
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INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 
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de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 3 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004999-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI ALVES BEZERRA (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))

 

AUTOS Nº. 1004999-21.2019.8.11.0037 REQUERENTE: ELIENAI ALVES 

BEZERRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por ELIENAI ALVES 

BEZERRA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito, passo a analise do mérito da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 189,64 (cento e oitenta e 

nove reis e sessenta e quatro centavos). A parte requerida, por sua vez, 

sustenta que o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a 

inadimplência das faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a 

contratação dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento 

que comprove as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do 

negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, 

ante a possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas 

alegações somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e 

faturas telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 
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proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 3 
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de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000880-51.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSIANE BATISTA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por JOSIANE BATISTA DO 

NASCIMENTO, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente a ausência de 

documento indispensável e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial (Id. 13656753). Primeiramente, passo a analisar as preliminares 

arguidas. - Ausência de Documento Indispensável. Não obstante os 

argumentos pela requerida, verifico que a inicial foi instruída com todos os 

documentos necessários para deslinde do feito. Ademais, verifica-se que 

o autor acostou comprovante de endereço em seu nome (Id. 25866628), 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada as preliminares, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 469,28 (quatrocentos e sessenta e nove reis e 

vinte e oito centavos). Embora a parte requerida sustente a legalidade do 

débito, não acostou qualquer documento que comprove a origem do 

débito, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Diante disso, 

tendo o autor alegado a inexistência do débito negativado, constitui-se 

ônus do prestador de serviços demonstrar a regularidade do valor 

cobrado e a prestação do serviço contratado, principalmente por se tratar 

de prova negativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO 

NÃO COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. - 

Quando o requerente alega a inexistência de débito que gera a 

negativação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao 

requerido, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência do 

inadimplemento. - Sofre dano moral passível de indenização, a pessoa que 

tem o seu nome inscrito de forma indevida nos bancos de dados de 

órgãos de proteção ao crédito, diante da restrição cadastral impeditiva da 

contratação de financiamentos. - Os danos morais devem ser fixados 

dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu 

caráter pedagógico. - Nas obrigações provenientes de ato ilícito, 

considera-se o devedor em mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça), em caso de responsabilidade 

extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.006735-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020) Desta 

feita, inexistindo provas de que houve efetivamente vínculo jurídico 

firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de indevida da 

restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte autora, o que 

torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade 

da ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação 

correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 
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ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 3 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004955-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHEOVANA SIMONCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1004955-36.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JHEOVANA 

SIMONCELOS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

com Indenização por Danos Morais, formulada por JHEOVANA 

SIMONCELOS DOS SANTOS, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A, sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa 

requerida, que alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as 

partes. Requer à condenação da parte requerida em danos morais. Em 

sede de contestação, o requerido sustentou preliminarmente a prescrição, 

a ausência de interesse de agir e a inépcia da incial, e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial. Primeiramente, passo a analisar as 

preliminares arguidas. - Inépcia da inicial A preliminar deve ser rejeitada. 

Para que seja declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um 

dos elementos dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in 

verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não é o caso da 

inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os requisitos 

contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos vícios 

elencados no dispositivo transcrito. Ademais, verifico que a autora 

acostou extrato do SERASA que demonstra a existência da restrição 

nominal discutida nos autos, bem como declaração de residência firmada 

pela Sra. Marisa Luciana Gracino Rati (Id. 24919213). Destarte, afasto a 

preliminar arguida. -Interesse de Agir Analisando os autos restam 

presentes os requisitos do interesse de agir necessários ao regular e 

válido processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da 

demanda, sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado 

prático favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. - 

Prescrição Aduz o banco réu que o direito do autor encontra-se prescrito 

haja vista que o seu nome foi negativado no ano de 2014 e a presente 

ação foi ajuizada somente no no de 2018, portanto, após decorrido o 

prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil para a pretensão 

de reparação civil. Em que pese os argumentos expostos, a norma 

disposta no art. 189 do Código Civil estabelece que: "violado o direito, 

nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos 

prazos a que aludem os arts. 205 e 206". Contudo, o início da fluência do 

prazo prescricional decorre não da violação a um direito subjetivo, mas, 

sim, do conhecimento da violação pelo seu respectivo titular. Assim, 

tem-se que, no caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional é a 
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data na qual o autor teve ciência de que o seu nome encontrava-se 

registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e não a data daquela 

negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO 

EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE 

CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - FATO 

NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, /CPC/73 - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente agora teve ciência da negativação do 

seu nome e tendo a presente ação sido ajuizada em 17/07/2018, não se 

há de falar em prescrição. Superada as preliminares, passo a analise do 

mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 54,32 (cinquenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos). Embora a parte requerida sustente a legalidade do débito, não 

acostou qualquer documento que comprove a origem do débito, ônus que 

lhe competia e do qual não se desincumbiu. Diante disso, tendo o autor 

alegado a inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do 

prestador de serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a 

prestação do serviço contratado, principalmente por se tratar de prova 

negativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO 

COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o 

requerente alega a inexistência de débito que gera a negativação, por se 

tratar de prova de fato negativo, compete ao requerido, pretenso credor, o 

ônus da prova acerca da existência do inadimplemento. - Sofre dano moral 

passível de indenização, a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma 

indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante 

da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos. - Os 

danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do 

ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar 

enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, 

tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde o 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), em caso de 

responsabilidade extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.18.006735-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente 

vínculo jurídico firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de 

indevida da restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte 

autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Registra-se que embora constem outras 

negativações estas são posteriores a discutida nos autos, razão pela qual 

afasto a incidência da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR -*/7+ 9DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - Não é aplicável a súmula 385 do STJ quando 

demonstrado que os demais apontamentos são posteriores ao débito 

objeto da ação. - Como consequência do lançamento indevido, não há 

como desvincular a conduta do fornecedor dos danos suportados pelo 

consumidor que foi atingido em sua capacidade de obter crédito. - A 

fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como 

referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 

se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera 

íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.333965-7/002, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação da súmula em 08/11/2018, destaquei). Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 
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dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 31 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Provimento n. 17/20)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005761-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1005761-08.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DEBORA LIMA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por DEBORA LIMA ALVES, em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, sustentando que seus dados foram indevidamente 

inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida junto à 

empresa requerida, que alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico 

entre as partes. Requer à condenação da parte requerida em danos 

morais. Em sede de contestação, o requerido sustentou preliminarmente a 

ausência de interesse de agir e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial (Id. 12387320). Primeiramente, passo a analisar a preliminar 

arguidas. -Interesse de Agir Analisando os autos restam presentes os 

requisitos do interesse de agir necessários ao regular e válido 

processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, 

sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado prático 

favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. Superada a 

preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 
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inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no 

caso em análise que é incontroversa a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 319,92 (trezentos e 

dezenove reais e noventa e dois centavos), vencido em 19/09/2014, e R$ 

94,15 (noventa e quatro reais e quinze centavos). Embora a parte 

requerida sustente a legalidade do débito, não acostou qualquer 

documento que comprove a origem do débito, ônus que lhe competia e do 

qual não se desincumbiu. Diante disso, tendo o autor alegado a 

inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do prestador de 

serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a prestação do 

serviço contratado, principalmente por se tratar de prova negativa. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO NEGATIVO. ÔNUS 

DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO COMPROVADO. 

FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE 

MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o requerente alega a inexistência de débito 

que gera a negativação, por se tratar de prova de fato negativo, compete 

ao requerido, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência do 

inadimplemento. - Sofre dano moral passível de indenização, a pessoa que 

tem o seu nome inscrito de forma indevida nos bancos de dados de 

órgãos de proteção ao crédito, diante da restrição cadastral impeditiva da 

contratação de financiamentos. - Os danos morais devem ser fixados 

dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu 

caráter pedagógico. - Nas obrigações provenientes de ato ilícito, 

considera-se o devedor em mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça), em caso de responsabilidade 

extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.006735-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020) Desta 

feita, inexistindo provas de que houve efetivamente vínculo jurídico 

firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de indevida da 

restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte autora, o que 

torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade 

da ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação 

correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Registra-se que embora conste outras 

negativações estas são posteriores a discutida nos autos, razão pela qual 

afasto a incidência da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - Não é aplicável a súmula 385 do STJ quando 

demonstrado que os demais apontamentos são posteriores ao débito 

objeto da ação. - Como consequência do lançamento indevido, não há 

como desvincular a conduta do fornecedor dos danos suportados pelo 

consumidor que foi atingido em sua capacidade de obter crédito. - A 

fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como 

referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 

se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera 

íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.333965-7/002, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação da súmula em 08/11/2018, destaquei). Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 
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Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

AUTOS Nº. 1000421-49.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CLAUDIO 

AUGUSTO CONCEICAO OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por CLAUDIO 

AUGUSTO CONCEICAO OLIVEIRA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

Regularmente citado o requerida apresentou contestação, arguindo 

preliminarmente a ausência de documento indispensável e a ausência de 

consulta de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, e no mérito postulou pela improcedência a inicial. Inicialmente, 

passo a analisar as questões preliminares arguidas. - Ausência de 

documento Dispensável Em que pese os argumentos expostos, verifico 

que a inicial foi instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto 

a preliminar arguida. Registra-se que resta desnecessário que o 

comprovante de endereço esteja em nome do autor, uma vez que não se 

trata de documento indispensável à propositura da inicial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. FORMALISMO EXARCEBADO. A ausência de apresentação 

de comprovante de endereço não implica em indeferimento da exordial, 

não competindo ao Judiciário exigir documentos não elencados como 

indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o comprovante de 

endereço. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”. 

(TJ-GO –04799713320178090139, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data 

de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

08/10/2019). Desta feita, afasto a preliminar arguida. - Ausência de 

consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 59,02 (cinquenta e nove 

reais e dois centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor 
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habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das faturas, 

ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação dos pacotes 

de serviços, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefonicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Registra-se que embora 

constem outras negativações estas são posteriores a discutida nos autos, 

razão pela qual afasto a incidência da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - Não é aplicável a súmula 385 do STJ quando 

demonstrado que os demais apontamentos são posteriores ao débito 

objeto da ação. - Como consequência do lançamento indevido, não há 

como desvincular a conduta do fornecedor dos danos suportados pelo 

consumidor que foi atingido em sua capacidade de obter crédito. - A 

fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como 

referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 

se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera 

íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.333965-7/002, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação da súmula em 08/11/2018, destaquei). Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 
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prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 31 

de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17)
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AUTOS Nº. 1004082-36.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ALESSANDRA 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, em face 

do BRANCO BRADESCO., na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega desconhecer. Em sede de contestação a parte requerida 

alegou, preliminarmente, inépcia da inicia, a ausência de documento 

indispensável e a ausência de interesse de agir, no mérito postulou pela 

improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analise das preliminares 

arguidas. -Inépcia da Inicial Para que seja declarada a inépcia da inicial, 

necessária a presença de um dos elementos dispostos no artigo 295, 

parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. Ademais, verifico que o fato da 

autora não ter atribuído valor ao dano moral pretendido, em nada 

prejudicou a defesa da parte requerida, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. - Interesse de agir Analisando os autos restam presentes os 

requisitos do interesse de agir necessários ao regular e válido 

processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, 

sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado prático 

favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. - Ausência de 

documento Dispensável Em que pese os argumentos expostos, verifico 

que a inicial foi instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto 

a preliminar arguida Superada as questões preliminares, passo a analise 

do mérito da demanda Superada as preliminares, passo a analise do mérito 

da demanda. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito no débito no importe de R$ 

363,45 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos). A 

autora sustenta a inexistência de débito junto ao Banco ré, afirmando que 

jamais celebrou qualquer contrato com a empresa ré, de modo que o 

débito é indevido. A requerida, por sua vez, afirma que o débito é legitimo, 

acostando cópia do cartão de assinatura, Ficha proposta de abertura de 

conta de deposito pessoa física, Termo de Adesão a Serviços e Produtos, 

baixa automática de saldo, acompanhado os documentos pessoais da 

autora, bem como que extratos bancários. (Id. 26161287). Observa-se 
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que os documentos acostados pela requerida comprovam a existência do 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, já que é nítida a 

semelhança entre as assinaturas apostas nos contratos acostados com 

aquela aposta na procuração acostada na inicial, de modo que a dívida 

existe e deve ser paga pelo consumidor. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO 

NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE 

PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 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.Diante da comprovação da relação 

jurídica e da origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de 

direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para 

realização de PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no 

CONTRATO é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a 

inicial. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 31 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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WENDER NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AUTOS Nº. 1004672-47.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WENDER 

NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por WENDER NASCIMENTO DE 

SOUZA, em face do BRANCO BRADESCO CARTÕES S.A., na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer. O pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no 

caso em análise que é incontroversa a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 431,35 (quatrocentos e 

trinta e um reais e trinta e cinco centavos). Assim, tendo o autor alegado a 

inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do prestador de 

serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a prestação do 

serviço contratado, principalmente por se tratar de prova negativa. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO NEGATIVO. ÔNUS 

DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO COMPROVADO. 

FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE 

MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o requerente alega a inexistência de débito 

que gera a negativação, por se tratar de prova de fato negativo, compete 

ao requerido, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência do 

inadimplemento. - Sofre dano moral passível de indenização, a pessoa que 

tem o seu nome inscrito de forma indevida nos bancos de dados de 

órgãos de proteção ao crédito, diante da restrição cadastral impeditiva da 

contratação de financiamentos. - Os danos morais devem ser fixados 

dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu 

caráter pedagógico. - Nas obrigações provenientes de ato ilícito, 

considera-se o devedor em mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça), em caso de responsabilidade 

extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.006735-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020) Todavia, 

embora a parte requerida afirme a legitimidade do débito, não acostou 

qualquer documento que comprove a contratação do cartão de crédito 

pelo autor. Registra-se, que as faturas do cartão de crédito, por si só, não 

comprovam a contratação do produto pelo autor. Nesse contexto, trago a 

baila a súmula 532/STJ: “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.”. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – 

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, DO 

CPC) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos 

causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos 

serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. A condenação 

da ré ao pagamentos das despesas e custas processuais e, em caso de 

recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação. (TJMT, Ap 113437/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) Desta feita, inexistindo provas 

de que houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes, restou 

comprovada a qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 
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qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Registra-se que embora constem outras 

negativações estas são posteriores a discutida nos autos, razão pela qual 

afasto a incidência da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - Não é aplicável a súmula 385 do STJ quando 

demonstrado que os demais apontamentos são posteriores ao débito 

objeto da ação. - Como consequência do lançamento indevido, não há 

como desvincular a conduta do fornecedor dos danos suportados pelo 

consumidor que foi atingido em sua capacidade de obter crédito. - A 

fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como 

referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 

se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera 

íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.333965-7/002, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação da súmula em 08/11/2018, destaquei). Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 
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dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera dos Leste/MT, 31 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

AUTOS Nº. 1000855-38.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DANIELA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por DANIELA DOS SANTOS 

SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Regularmente citado o requerida 

apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ausência de 

documento indispensável, e no mérito postulou pela improcedência a 

inicial. Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Ausência de documento Dispensável Em que pese os argumentos 

expostos, verifico que a inicial foi instruída com todos os documentos, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. Registra-se que resta 

desnecessário que o comprovante de endereço esteja em nome do autor, 

uma vez que não se trata de documento indispensável à propositura da 

inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA 

INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO EXARCEBADO. A 

ausência de apresentação de comprovante de endereço não implica em 

indeferimento da exordial, não competindo ao Judiciário exigir documentos 

não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o 

comprovante de endereço. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA. 

SENTENÇA CASSADA”. (TJ-GO –04799713320178090139, Relator: JAIRO 

FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ 08/10/2019). Desta feita, afasto a preliminar arguida. - 

Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Sustenta o requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do 

extrato oficial do SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos 

pelo requerido, verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a 

inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, 

que alega ser indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada 

as questões preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 129,25 (cento e vinte e nove 

reais e vinte e cinco centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefonicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 249 de 519



experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 
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jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 31 

de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTS MADEIRA LTDA - ME (REU)

A DOS S LINS TRANSPORTES - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar os patronos da parte requerente acerca do trânsito em julgado, 

bem como para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 

quinze dias. Primavera do Leste, 19 de abril de 2.020. Sinara Santos 

Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007897-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE CRISTINA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007897-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: LUANE CRISTINA MARTINS Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de cobrança pleiteada por BARROS E PRIETO & CIA LTDA – ME em 

face de LUANA CRISTINA MARTINS. Intimada para trazer endereço 

atualizado da parte requerida, a parte requerente trouxe o mesmo 

endereço indicado nos eventos anteriores. Posto isto, considerando que a 

parte requerente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente demanda, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000415-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORDEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAFFAREL TOSTA FERREIRA OAB - SP401771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FERNANDES FERREIRA 96693657249 (DEPRECADO)

 

Intimo o patrono da parte requerente para manifestar acerca da certidão 

negativa id 29267694, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001048-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES 01443113999 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA FRANCISCO MANFRINATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o exequente para manifestar acerca da petição id 30000239, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR GHEDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos da parte requerente para apresentarem contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL INVEST BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI OAB - SC8789 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do requerente para manifestar acerca da petição id 

31305827, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA NALINI DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono da requerente para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FATIMA ZAPELLO OAB - MT28098/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000811-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIA ROSA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Indefiro o pedido de julgamento 

antecipado da lide, posto que este Juízo entende pertinente a realização 

de audiência de instrução e julgamento para o presente caso. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08.06.2020, às 15:00 
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horas, no gabinete desta Quita Vara. Intimo as partes por intermédio de 

seus advogados. O não comparecimento da reclamante ensejará na 

extinção do processo e condenação em custas. O não comparecimento 

da reclamada implicará em revelia. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELVANI DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

KISSYLLA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

G. S. D. O. (REQUERENTE)

O. G. O. S. (REQUERENTE)

MOISES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003910-60.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA DE 

SOUZA, KISSYLLA DE OLIVEIRA ALMEIDA, G. S. D. O., O. G. O. S., 

MOISES SANTANA DE ALMEIDA, ELVANI DE OLIVEIRA ALMEIDA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

AVIANCA Vistos, INDEFIRO A INICIAL em relação aos menores incapazes 

GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA e OCTÁVIO GABRIEL OLIVEIRA 

SOUZA, os quais, por serem incapazes (menores impúberes) não podem 

ser partes no Juizado Especial. A audiência de conciliação, contestação e 

impugnação se realizaram apenas em relação à reclamada CVC Brasil, 

pois a reclamada AVIANCA não foi citada. Assim, DEFIRO requerido 

constante do id. 26459118. CITE-SE E INTIME-SE ESTA RECLAMADA 

(AVIANCA) NO ENDEREÇO DECLINADO NA ÚLTIMA PETIÇÃO. ALTERE-SE 

O ENDEREÇO DESTA RECLAMADA NO SISTEMA PJE. EXCLUA-SE OS 

RECLAMANTES MENORES DO POLO ATIVO DA AÇÃO. PRIMAVERA DO 

LESTE, 20 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o patrono do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MAROSTICA (REQUERENTE)

NADIR BOM MAROSTICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a patrona dos requerentes para manifestar acerca da petição id 

31301962, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o patrono do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o patrono do requerido para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002071-63.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELSA MARIA 

RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA ROSA DE 

SOUZA SILVA, CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS POLO PASSIVO: 

LOJAS AVENIDA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Matutino Data: 03/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010152-23.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELIO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos da exequente para manifestarem, no prazo de cinco 

dias, acerca da certidão negativa id 26234117.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE LIMA MIRANDA MENEZES (REQUERIDO)

 

Diante do decurso do prazo, intimo a requerente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de cinco dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005730-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY MOURA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Diante da devolução da carta de citação, conforme id 30094355, intimo os 

patronos da exequente para manifestarem acerca do endereço da 

executada, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004739-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JACI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANCIAN COCCO OAB - RS91504 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 22/04/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CURVO PRESTADORA DE SERVICOS E LAVANDERIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002072-48.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CURVO 

PRESTADORA DE SERVICOS E LAVANDERIA LTDA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ADRIANA AIRES DE MELO, LEONARDO COSTA 

NICOLINO, EDERSON SANTOS NEVES, GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/08/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 22 de abril 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: 1001293-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

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 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 16/09/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004907-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FRANCISCA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 16/09/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 16/09/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 16/09/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005355-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 23/09/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO FERREIRA LIMA JUNIOR (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 23/09/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005194-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO FERREIRA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 23/09/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELY FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 23/09/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006815-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA MARTINS LEITE (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:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 23/09/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ZEPONI VASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001851-02.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FATIMA ZEPONI VASQUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na prestação de 

serviços da requerida que deixou de promover a transferência da unidade 

consumidora para o nome do autor e o necessário restabelecimento de 

energia elétrica no imóvel em que pese a apresentação de contrato de 

locação apresentado sob alegação de existência de débito do locador 

anterior. Ao final o requerente pugnou pela condenação da requerida a 

reparação por Danos Morais. É a suma do essencial. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Ante a 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito da presente por não 

vislumbrar ser necessária a produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. No mérito, a pretensão merece Juízo de Procedência. 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 
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reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

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

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC/2015. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a 

reclamada recusou-se a realizar a transferência da titularidade da UC 

6/173810-3 embora tenha sido apresentado contrato regular de locação 

em razão de existência de débito em nome do inquilino anterior. As provas 

nesse sentido estão devidamente colacionadas nos autos: Pedido de troca 

de titularidade protocolado na ENERGISA em 23.01.2019 (id. 19151111); 

Tela de protocolo onde a própria ENERGISA intitula "transferir titularidade 

para UC com débito" (id. 19151113). Contrato de locação e histórico de 

débitos em nome desse inquilino inadimplente (id. 15151116 e 19151109). 

A dívida do locatário, em nome de quem constava a UC remonta o valor de 

R$ 49.831,78 (...), correspondente ao período de set/2014 a maio/2016, 

com alguns pagamentos intermediários, o que por si demonstra um 

atestado de ineficiência da reclamada. Sua versão de que a requerente 

não apresentou os documentos necessários para a transferência de 

titularidade destoam dos fatos relatados e documentos apresentados nos 

autos, acima especificados. Não o fez por ineficiência, aliado a uma 

ATITUDE ABUSIVA, tentando vincular o pagamento de monstruosa dívida 

de terceiro que não soube conter e cobrar ao novo consumidor dos 

serviços. Golpe baixo!!! A atitude da reclamada contraria norma expressa 

da agência reguladora, no sentido de que "A concessionária não poderá 

condicionar a ligação da UC ao pagamento de débito pendente em nome de 

terceiros" (Resolução ANEEL 456/00, artigo 4º, parágrafo 2º), compatível 

com a natureza pessoal da obrigação (propter personae). Desta feita, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. Destaco que a responsabilidade da empresa reclamada como 

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

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo a 

Energisa se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada. Nesse sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO GERADO PELO INADIMPLEMENTO POR 

PARTE DE INQUILINOS. DÍVIDA NÃO EXIGÍVEL DO LOCADOR. 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA QUE NÃO DEVE SER 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS VALORES. DÍVIDA PROPTER 

PERSONAE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005817101, 

Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa 

Stumpf, Julgado em 21/11/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005817101 

RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, 

Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

24/11/2016). CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. LOCADOR. DEVER DE INDENIZAR. MANTENÇA DOS DANOS 

MORAIS. 1. Deveras, em vista das diversas tentativas do autor em 

transferir a titularidade do consumo de energia elétrica do imóvel por ele 

locado para o seu nome, vez que a ré condicionou ao pagamento do 

débito do inquilino, pertinente a impugnação quanto ao restabelecimento de 

energia elétrica e a condenação em danos morais. 2. Deveras, o quantum 

indenizatório fixado na sentença se mostra proporcional, em consonância 

ao princípio da razoabilidade. 3. Recurso improvido (TJ-RJ - APL: 

00185621920058190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 3 VARA 

CIVEL, Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 

29/11/2006, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

17/01/2007). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FATIMA ZEPONI 

VASQUES em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar 

desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado, estando já 

atualizado. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a LIMINAR concedida à 

requerente no id. 19658475, e ante a comprovação de cumprimento deixo 

de aplicar qualquer multa cominada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Consoante o 

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

do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

do Leste, 12 de fevereiro de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002095-91.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:EDMILSON 

ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 03/08/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 22 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002096-76.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

ASSIS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/08/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 22 de abril 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: 1002098-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BRITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002098-46.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VILSON BRITO 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/08/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012066-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Autos n.: 8012066-54.2015.8.11.0037 Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inexistindo 

informações acerca de bens passíveis de penhora da parte executada, 

mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram frustradas e 

BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte executada para 

pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora resultou em inércia 

da devedora, forçoso a extinção do feito sem resolução do mérito. Isso 

posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de crédito em 

favor do exequente, no termos do Enunciado n. 75 e 76 do Fonaje. Sem 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO GUADAGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002101-98.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:HILDO 

GUADAGNIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/08/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003651-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CORREIA DA LUZ GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA LUZ GOMES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003651-65.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IRENE CORREIA DA 

LUZ GOMES REQUERIDO: REGINALDO DA LUZ GOMES, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Visto. 

Trata-se de Ação de Internação Compulsória para reabilitação Química 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de IRENE CORREIA DA LUZ 

GOMES, em face de REGINALDO DA LUZ GOMES, ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Narra a requerente 

que é genitora do requerido Reginaldo da Luz Gomes, que possuiu 33 

anos de idade e desde os 14 anos faz uso de entorpecentes. Relata que 

seu filho faz uso drogas diuturnamente, adotando um comportamento 

extremamente agressivo devido o vício, ao ponto de tentar agredi-la 

fisicamente, colocando em risco sua vida e de seus familiares. Asseverou 

que se mostra imprescindível internação compulsória em clínica 

especializada da dependente química, tendo emergência já que não 

consegue se manter em abstinência, com risco de vida, pelo uso da 

substância psicoativa, conforme atestado médico colacionado nos autos. 

A inicial foi instruída com documentos. O pedido de tutela de urgência foi 

deferido na decisão do Id. 21465272, determinando a internação 

compulsória de Reginaldo da Luz Gomes. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação (Id. 21599141). O requerido Reginaldo da Luz 

Gomes apresentou contestação por negativa geral no Id. 21764147. O 

Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 

23132979, postulando pela improcedência da inicial. Impugnação no Id. 

24439174. Parecer do Ministério Público no Id. 25424324. Aportou-se aos 

autos a nota fiscal nº 2020000000000027, a alta médica (Id. 28851107), 

os relatórios informativos do paciente (Id 28851103, 28851104, 28851105, 

28851106), bem como petição de prestação de contas, todos oriundos do 

Grupo Vida Clínica de Reabilitação. Sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de Ação de Internação Compulsória para reabilitação 

Química Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de IRENE CORREIA DA LUZ 

GOMES, em face de REGINALDO DA LUZ GOMES, ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos autos é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação da 

instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova além 

daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada 

na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial 

à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de acesso 

universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 
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indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. 

Induvidoso, pois, que o texto constitucional objetivou assegurar a 

promoção de acesso irrestrito dos cidadãos aos meios disponíveis para a 

proteção da saúde, impondo, ainda, como dever do Estado, a tutela e a 

efetivação deste direito. No caso, houve a demonstração da 

imprescindibilidade da internação compulsória conforme atestado médico 

acostado na inicial, que afastou qualquer dúvida eventualmente existente 

acerca da necessidade clínica da internação. Assim, o direito à saúde e à 

vida se sobrepõe à observância das regras burocráticas ou financeiras, 

de modo que as restrições administrativas não podem ser invocadas como 

obstáculo à salvaguarda da vida e da saúde ora tuteladas, sob pena de 

ilegítima vulneração ou condicionamento da garantia expressamente 

assegurada pela Constituição Federal. Ressalta-se, que tal medida não 

configura violação ao princípio da isonomia, devido à excepcionalidade e à 

urgência do caso em questão. Inexiste, ainda, a ofensa ao princípio da 

separação dos poderes nas hipóteses de salvaguarda ao mínimo 

existencial, nos termos do entendimento esposado pelo colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - 

DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MANIFESTA 

NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO 

OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. 

Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 

Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue 

como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção 

pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente 

concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse 

ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, 

igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no 

conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o 

Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 

orçamentários do ente político, mormente quando não houver 

comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 

estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a 

assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o 

município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no 

sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de 

modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 

771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 

21/06/2010) Logo, evidenciada a imprescindibilidade da internação e a 

urgência da medida para a busca pela salvaguarda da vida e da saúde do 

requerido Reginaldo da Luz Gomes, pois como é cediço os toxicômanos 

em grave situação de saúde oferecem elevado risco à integridade física e 

mental de familiares e terceiros, já que, usualmente, recorrem à violência 

física e à prática de furtos sistemáticos visando à manutenção do vício. 

Assim, no caso em tela, se mostra necessária a internação compulsória 

como forma de resguardar a incolumidade física e mental do paciente e de 

sua família. Aliás, nesse sentido trago a baixa os seguintes julgados: 

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - 

CONSTITUCIONAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA - RESGUARDO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. O art. 196, da CR/88, estabelece que é dever 

do Poder Público e direito de todos a garantia à saúde, com medidas que 

atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. A busca 

pela efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana impõe o 

deferimento de pedido de internação compulsória de paciente dependente 

químico, a fim de que seja resguardada a sua incolumidade física e mental. 

Sentença confirmada na remessa necessária”. (TJMG - Remessa 

Necessária-Cv 1.0512.17.008408-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior 

, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO 

PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIREITO À SAÚDE - 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE 

MULTA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1- 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. 2- A Lei 

10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, admite a internação psiquiátrica 

compulsória mediante a existência de laudo médico circunstanciado, que 

caracterize os seus motivos. 3- Mostra-se cabível a fixação de multa para 

que se obtenha um cumprimento eficaz da decisão jurisdicional, sendo 

inclusive prevista nos artigos 497 e 537, do CPC. 4-Recurso parcialmente 

provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.094480-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020) 

Registra-se que o paciente Reginaldo da Luz Gomes esteve internado 

compulsoriamente na 10/07/2019 a 10/01/2020 no Grupo Vida Clínica de 

Reabilitação, estando, atualmente, de alta melhorada para conclusão do 

seu tratamento em fase ambulatorial perante o CAPS, conforme relatório 

médico do Id. 28851107, e informações prestadas pelo CAPS do Id. 

30190835. - Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexistem novos 

pedidos nos autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto 

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

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em 

função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 20 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA MARCHETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, em cumprimento às Portarias 

n° 247, n° 249 e nº 281/2020 - PRES/TJMT e CGJ/TJMT, além das 

resoluções pertinentes do CNJ - e observados os prazos de suspensão 

processual vigentes, impulsiono o feito para intimar o polo ativo, na pessoa 

do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca do(s) documento(s) sob o ID: 

30207193 e 30207197 e seus correlatos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 22 

de abril de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002576-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 
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PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1002576-59.2017.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 6.580,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

NEUSA VIANA Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 1020, APTO 102, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LUIZ EDUARDO FERREIRA Endereço: Rua ALCIDES LAZARETI, 121, 

SAO CRISTOVAO II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

RESUMO DA INICIAL:"A exeqüente é credora da quantia líquida, certa e 

exigível, atualizada e acrescida dos juros legais no valor de R$ 6.580,00 

(seis mil, quinhentos e oitenta reais), dívida representada pelo instrumento 

de transação referendado pelo conciliador credenciado pelo tribunal de 

justiça, documento anexo. Referido título foi emitido em 05 de outubro de 

2016, conforme audiência realizada, da qual o executado se comprometeu 

a efetuar o pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), parcelado, 

com início em 20/10/2016, porém o executado quedou-se inerte quanto ao 

adimplemento da mesma. Ainda assim, por inúmeras vezes a exeqüente 

tentou receber seu crédito de forma amigável, porém, sequer obteve 

resposta, não lhe restando alternativa senão a via judicial para fazer valer 

o seu direito. Portanto os meios suasórios para a percepção do crédito 

revelaram-se inúteis, então o inadimplemento e a impontualidade por parte 

do executado estão comprovados, ficando com isto plenamente 

autorizada a presente demanda". DECISÃO: "Vistos,Cite-se o executado 

por EDITAL, no prazo de 20(vinte) dias, para pagar o valor exequendo em 

03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida, nos termos do Enunciado 37, do FONAJE.Junte-se 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 10(dez) dias.Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.Eviner Valério 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, SINARA 

SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007574-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIA RIBEIRO COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1007574-36.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$848,62 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ADIR ALFREDO 

WACHHOLZ - ME Endereço: Rua Rondônia, 212, Primavera II, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: SYLVIA RIBEIRO 

COSTA Endereço: Rua Airton Senna da Silva, 603, Pioneiro, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para pagar o valor exequendo em 

03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. RESUMO DA INICIAL:"As partes firmaram na data de 

08.12.2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA DE 

GINÁSTICA3 , com vigência do dia 10.06.2017 ao dia 10.01.2018, no valor 

de R$50.00(cinquenta reais) mensais. Ocorre que o Executado até a 

presente data efetuou o pagamento somente das parcelas referentes aos 

meses de janeiro a setembro de 2017. Por diversas vezes a Exequente 

entrou em contato com o Executado via telefone, na tentativa de uma 

composição amigável para o litígio, restando todas infrutíferas. O artigo 

784, inciso III do Código de Processo Civil dispõe que o documento 

particular assinado pelo devedor e por 02(duas) testemunhasé título 

executivo extrajudicial. Desta feita, não resta à Exequente alternativa 

senão a de ajuizar a presente ação, buscando resguardar seu direito e 

diminuir-lhe o prejuízo suportado, determinando que a Executada efetue o 

pagamento dos serviços prestados pela Exequente". DECISÃO: "Vistos, 

Trata-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial, em que 

figura no polo ativo ADIR ALFREDO WACHHOLZ – ME e no polo passivo 

SYLVIA RIBEIRO COSTA. Considerando que todas as tentativas de 

citação/intimação do executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de 

Justiça), a parte exequente requerer a citação pelas vias editalícias em 

conformidade com o enunciado 37 do FONAJE:Em exegese ao art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto 

no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação 

editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, 

os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES).Quanto a isto, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL. 

Cite-se o executado por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, no termo do 

artigo 256 e seguintes do novo Código de Processo Civil, para pagar o 

valor exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, 

do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida. Sem prejuízo, intime-se a 

exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado da presente 

ação, no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2020. Eviner Valério 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 
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ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA 

LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de abril de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003799-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MIRANDA DUARTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003799-76.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 246,57 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ANDRESSA MIRANDA DUARTE Endereço: RUA 

DIADEMA, 205, CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

RESUMO DA INICIAL:"O Exequente era credor do Executado na quantia de 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), representada pela nota promissória 

anexa, vencida em 08/06/2017, abatendo-se os valores já pagos pelo 

Executado que corresponde a quantia de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e 

cinco reais), remanesceu ainda o valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e 

cinco reais) o qual atualizado perfaz o valor total de R$ 246,57 (duzentos 

e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), já acrescido de 

juros de mora de 1% a.m, correção monetária pelo índice INPC (IBGE), 

conforme demonstrativo do débito atualizado anexo realizado no site do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Apesar da 

Exequente buscar por vias amigáveis o pagamento da quantia 

supramencionada, restaram infrutíferas todas as suas tentativas, 

demonstrando o total desinteresse do Executado em cumprir com suas 

obrigações. Desta forma, restou a Exequente somente a via judicial para 

que seja devidamente efetuado o pagamento pelo Executado do valor 

devido, acrescido de juros e atualização monetária". DECISÃO:"Vistos, 

Cite-se a executada por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o 

valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, 

do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a exequente para 

que apresente o cálculo do debito atualizado da presente ação, no prazo 

de 10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério 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, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEMPER ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002028-29.2020.8.11.0037. REQUERENTE: KEMPER ARAUJO RIBEIRO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar 

pleiteada por KEMPER ARAÚJO RIBEIRO em face de UNIC EDUCACIONAL 

LTDA, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na imediata 

emissão de seu Diploma em Tecnologia em Agronegócio (CST), sob pena 

de multa. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o requerente concluiu a 

graduação em Tecnologia em Agronegócio no segundo semestre de 2016 

e o Cerimonial de Colação de Grau ocorreu na data de 22 de fevereiro de 

2017. Sustenta que solicitou a emissão do diploma logo após a conclusão 

do curso e até a respectiva data não fora entregue. Argumenta que está 

sendo prejudicado pois não consegue ingressar no mercado de trabalho 
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almejado. Vieram os seguintes documentos: Certificado de Conclusão de 

Curso (id. n°31265088); Histórico Escolar (id. n°31265087) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É o relato. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Analisando os documentos que instruem os autos, 

verifico que o requerente desincumbiu de seu ônus probatório, ao menos 

no que pertine a demonstração da colação de grau do curso Tecnologia 

em Agronegócio e o recebimento do Certificado de Conclusão do Curso, 

ambos em 22 de fevereiro de 2017. Apesar de não ter comprovado a 

solicitação do diploma, pondera que está aguardando seu recebimento 

desde a conclusão do curso, sendo que a demora, ao que parece, é 

imputado aos trâmites burocráticos da universidade. Nessa senda, tendo o 

autor demonstrado a existência da verossimilhança de suas alegações, 

lastreada nos documentos juntados com a inicial, sendo inerente os 

prejuízos que está sofrendo pela ausência do diploma de conclusão de 

curso superior, é de ser deferida a liminar de antecipação de tutela a fim 

de determinar que a ré expeça e lhe entregue o documento solicitado. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

OBRIGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

PELA UNIVERSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. São 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela 

antecipada: a presença da verossimilhança da alegação, atestada por 

prova inequívoca; assim como o receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação (art. 273, I, do CPC). Na espécie, verossimilhança que se faz 

presente, pois a prova existente nos autos é inequívoca ao apontar que 

houve falha da agravada quanto à inscrição da aluna para a realização do 

exame do ENADE. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação que 

resta preenchido, pois demonstrado que a autora necessita do diploma 

para assumir cargo público. Reformada a interlocutória para se conceder 

a tutela antecipada no sentido de obrigar a ré a emitir diploma do curso de 

pedagogia em favor da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária, a contar deste julgamento. DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70063977342, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). A probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo é patente, pois a demora na 

entrega do diploma poderá impedir o aluno/requerente de ingressar no 

mercado de trabalho (contrato de trabalho em empresas privadas ou 

concurso público) ou até mesmo em se especializar em determinada área, 

uma vez que o certificado de conclusão de curso tem validade de 01(um) 

ano. Diante disso, o deferimento da liminar de tutela de urgência é medida 

a ser adotada ao caso concreto. Posto isso, nos termos do artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que a instituição de ensino promova a expedição do diploma 

em nome do requerente KEMPER ARAUJO RIBEIRO, portador do CPF 

048.199.081-03, referente ao curso de CST Tecnologia em Agronegócio, 

no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00(dez mil reais). 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

22/07/2020, às 08h20min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 17 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA MARIOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002048-20.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ELESSANDRA MARIOT 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c medida liminar pleiteada por ELESSANDRA MARIOT em face de 

AGUAS DE PRIMAVERA S.A, ambas qualificadas na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para 

suspender a exigibilidade das faturas nos valores de R$ 762,90 

(setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) com vencimento 

em 02/12/2019, R$ 1.624,26 (mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte 

e seis centavos) com vencimento em 03/03/2020 e R$ 1.810,50 (mil, 

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) com vencimento em 

01/04/2020, e para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

água da matrícula n°430540-0, sob pena de multa. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente é titular da matrícula n°430540-0 situada na Rua 

Maceió, n°890, Bairro Jardim Itália, nesta comarca de Primavera do 

Leste/MT. Sustenta que foi surpreendida com as faturas de consumo nos 

valores de R$ 762,90 (setecentos e sessenta e dois reais e noventa 

centavos) com vencimento em 02/12/2019, R$ 1.624,26 (mil, seiscentos e 

vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) com vencimento em 

03/03/2020 e R$ 1.810,50 (mil, oitocentos e dez reais e cinquenta 

centavos) com vencimento em 01/04/2020. Relata que as faturas não 

foram adimplidas por extrapolarem a média de consumo dos últimos 

meses. Aduz que protocolou reclamação no Procon para readequar o 

valor da fatura de acordo com a média de consumo regular, no entanto 

não obteve êxito. Juntou histórico de consumo (id. n°31328460); Termo de 

Reclamação Protocolada no Procon (id. n°31328464) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. De proêmio, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute cobranças de 

consumo supostamente abusivas nos valores de R$ 762,90 (setecentos e 

sessenta e dois reais e noventa centavos) com vencimento em 

02/12/2019, R$ 1.624,26 (mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e 

seis centavos) com vencimento em 03/03/2020 e R$ 1.810,50 (mil, 

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) com vencimento em 

01/04/2020. Conforme se pode notar do histórico de consumo, a média 

dos últimos 06(seis meses) é bem inferior as questionadas em juízo, o que 

por sua vez, é suficiente para conferir a plausibilidade do direito invocado, 

por estar comprovada que os valores cobrados em novembro de 2019, 

janeiro de 2020 e fevereiro de 2020 estão em desconformidade se 

comparada ao consumo dos últimos meses. Assim, ao menos em juízo de 

cognição sumária, há probabilidade do direito à suspensão da cobrança 

das faturas com vencimentos em dezembro de 2019, março de 2020 e 

abril de 2020. Não há nos autos, a comprovação de que a parte 

requerente esteja inadimplente, tendo esta sustentado que deixou de 

pagar as faturas com vencimentos em dezembro de 2019, março de 2020 

e abril de 2020 por discordar dos valores nelas constantes, pois muito 

acima da média mensal. Diante disso, o deferimento da liminar é medida 

que deve ser adotada ao caso concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a requerida 

SUSPENDA a exigibilidade das faturas nos valores de R$ 762,90 

(setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) com vencimento 

em 02/12/2019, R$ 1.624,26 (mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte 

e seis centavos) com vencimento em 03/03/2020 e R$ 1.810,50 (mil, 

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) com vencimento em 
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01/04/2020 da matrícula n°430540-0, endereço Rua Maceió, n°890, Jardim 

Itália, Primavera do Leste em nome de Elessandra Mariot, NO PRAZO DE 05 

DIAS, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança 

indevida, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). Além disso, 

DETERMINO QUE A REQUERIDA abstenha-se de suspender o 

fornecimento de água, sob pena de multa que fixo em R$5.000,00(cinco mil 

reais). Ressalto que tal medida acauteladora, contudo, não pode impedir 

eventual suspensão de fornecimento de água por superveniente 

inadimplemento, no curso da demanda, de faturas outras de consumo 

contemporâneo, já que não abarcadas pela lide. Condiciono o deferimento 

da liminar mediante depósito judicial concernente a três vezes a média dos 

últimos 06(seis) meses (não abrangidos os meses nesta ação 

questionados), em substituição das faturas de dezembro de 2019, de 

março de 2020 e de abril de 2020 que não foram adimplidas. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/07/2020, às 09h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 17 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-19.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR ALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002061-19.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ERISMAR ALVES XAVIER 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de relação contratual com inexigibilidade de 

débito c/c tutela antecipada c/c indenização por danos morais pleiteada 

por ERISMAR ALVES XAVIER em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na exclusão da 

restrição ao crédito no valor de R$ 91,77 (noventa e um reais e setenta e 

sete centavos) dos órgãos de restrição ao crédito. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a parte requerente foi impedido de usufruir da modalidade de 

crediário em determinado estabelecimento comercial em razão da restrição 

no valor de R$ 91,77 (noventa e um reais e setenta e sete centavos) 

oriundo do suposto inadimplemento do contrato n° 0365335298. Sustenta 

que não possui vínculo contratual de prestação de serviços com a 

requerida. Pondera que tentou resolver a controvérsia administrativamente 

e não obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: Extrato da restrição 

ao crédito (id. n°31357500) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. A parte requerente sustenta que não possui vínculo 

contratual de prestação de serviços com a requerida e desconhece os 

motivos ensejadores do débito discutido nos autos. A respeito, Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “A antecipação 

pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso 

o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte 

contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar 

ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode 

esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a 

formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em 

momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da 

medida pleiteada. Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, 

ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo 

da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Analisando o extrato 

da restrição ao crédito, verifico que o documento carreado como 

comprovante de negativação não é válido, posto que emitido por sites e 

não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da 

parte promovente, para, também no prazo de 15(quinze) dias, carrear aos 

autos extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em 

seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada 

inscrição. Cancele audiência de conciliação designada para o dia 

29/07/2020, às 10:20 horas. Primavera do Leste-MT, 17 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS DE TAL (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000367-15.2020.8.11.0037. AUTOR: JOAO ALVES DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

TERCEIROS DE TAL Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO 

TRIBUTÁRIOS proposta por JOÃO ALVES DA SILVA em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, do ESTADO DE MATO 

GROSSO e de TERCEIROS DE TAL, todos qualificados na inicial. DOS 

FATOS Alega a parte autora na petição inicial, em síntese que, no ano de 

2011, realizou a venda de dois veículos, sendo eles um Fiat/Uno Mille 

Smart, ano de fabricação/modelo 2000/2001, Placa DDL 9749, Renavan 

749388803, CHASSI 9BD15828814220871, cor branca, e um 

Volkswagen/Gol 1.0, ano de fabricação/modelo 2011/2011, Placa NPH 

4971, Renaven 305857924, CHASSI 9BWAA05U22BP160992. Relata que 

os adquirentes dos referidos veículos não efetuaram a transferência dos 

mesmos, havendo débitos pela ausência de pagamento dos seus 

encargos tributários e não tributários que estão sendo cobrados em nome 

do requerente desde 2011. Aponta que não possui conhecimento dos 

dados pessoais ou endereços dos adquirentes em virtude do longo tempo 

desde a transação, motivo pelo qual requereu a citação por edital destes. 

Por fim, requereu que o Estado se abstenha de cobrar os valores 

supostamente indevidos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

QUANTO À ABSTENÇÃO DO ESTADO DE COBRAR OS ENCARGOS 

TRIBUTÁRIOS DOS REFERIDOS VEÍCULOS EM NOME DO REQUERENTE: O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 prevê que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de 

incerta reparação. Preleciona o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Porém, revela-se prematuro o deferimento da 

tutela de urgência, pois a parte autora não trouxe aos autos qualquer 

comprovação da venda dos veículos. Além disso, caberia ao autor 

comunicar o DETRAN a referida venda, conforme previsto no art. 134 do 

CTB: No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Observa-se, no entanto, que 

não existe nos autos qualquer comprovação da comunicação, nem mesmo 

cópia das CRVs dos veículos preenchidos em nome dos supostos 

compradores, nem contratos de compra e venda. Ressalte-se, ainda, que 

para a concessão de tutela de urgência, é necessária comprovação de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. (art. 27 da Lei12153/2009 c/c art. 
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300 do CPC). Por esta razão, não é possível evidenciar a probabilidade do 

direito, sem antes oportunizar a manifestação dos requeridos. Assim, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência QUANTO À ABSTENÇÃO 

DO ESTADO DE COBRAR OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DOS REFERIDOS 

VEÍCULOS EM NOME DO REQUERENTE é medida que se impõe. QUANTO À 

CITAÇÃO POR EDITAL DOS RÉUS TERCEIROS DE TAL: Compulsando os 

autos, observa-se que não é possível identificar os réus compradores dos 

veículos da parte requerente, sendo didaticamente nomeados como 

TERCEIROS DE TAL, motivo pelo qual o reclamante postulou pela citação 

editalícia dos mesmos. Pois bem. É pacífico o entendimento de que a 

modalidade editalícia é incabível em sede de Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Ademais, a vedação justifica-se nos princípios que 

norteiam os juizados, quais sejam: celeridade, economia processual, 

simplicidade e informalidade. Sendo assim, o procedimento em análise 

ofende os princípios apontados. Nessa toada: EMENTA: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - LEI Nº 9.099/95 e 12.153/09 - 

CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO PELO 

SISTEMA DE JUIZADO ESPECIAL. - Imperativo observar o disposto no 

artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do 

artigo 27, da Lei nº 12.153/09, que afasta a possibilidade de citação por 

edital, no âmbito dos Juizados Especiais - Acolher o conflito e declarar a 

competência do Juízo Suscitado. (TJ-MG - CC: 10000191368562000 MG, 

Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 25/02/0020, Data de 

Publicação: 04/03/2020) EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - CITAÇÃO 

POR EDITAL -LEI 9.099/95 - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL. Ultrapassada a limitação estabelecida pela Resolução nº 700/2012, 

deve ser aplicada Lei 12.153/09 em sua integralidade, bem como a Lei nº 

9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Nos termos do art. 18, § 2º da Lei 9.099/95, a citação por edital é 

incompatível com o rito dos Juizados Especiais, inclusive os de Fazenda 

Pública. (TJ-MG - CC: 10000191223098000 MG, Relator: Wilson Benevides, 

Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 02/12/2019) Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de citação dos reclamados TERCEIROS DE TAL 

por meio de Edital. POSTO ISSO, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar audiência de 

conciliação, visto que, invariavelmente, a fazenda pública não demonstra 

interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte enunciado: 

“Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa.” (Aprovado XIII Encontro. Cuiabá). Cite(m)-se o(s) requerido(s) 

dos termos da ação, observando-se o regramento específico para a 

Fazenda Pública (que deverá ocorrer na pessoa do representante legal, 

conforme art. 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, 

querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos aduzidos na 

exordial (art. 344 do CPC). Registro que todos os réu(s) deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá 

impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI (REQUERIDO)

REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000728-32.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ODAIR PEZINI REQUERIDO: 

REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME, MAX CRED INTERMEDIACAO 

FINANCEIRA EIRELI Vistos, Trata-se de pedido de citação por e-mail, no 

entanto, entendo que, não obstante os fundamentos utilizados pela parte 

autora, o pedido não tem respaldo legal. O enunciado 73, do FONAJE 

refere-se exclusivamente a INTIMAÇÃO por telefone, assim como o artigo 

19, da Lei 9.099/95, que dá uma abertura maior para as intimações, 

incluindo além daquelas formas previstas para a citação, qualquer outro 

meio idôneo de comunicação. Sem dúvida, o telefone e o e-mail são meios 

idôneos para INTIMAÇÃO, devidamente certificado, mas não para a 

citação, visto que para esta está disciplinada no artigo 18, incisos I a III, da 

Lei 9.099/95, que não contempla a forma por telefone e por e-mail. Da 

mesma forma o enunciado 33 do FONAJE, que deve ser interpretado à luz 

das normas da Lei 9.099/95, portanto, só serve para os casos de 

intimação, que tem respaldo no artigo 19, da Lei dos Juizados Especiais. 

Portanto, INDEFIRO a citação por e-mail. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À EMPRESA REAL 

CRED PELA REQUERIDA MAX CRED, entendo que há possibilidade em 

virtude de possível fraude a ser comprovada. Sendo assim, INTIME-SE a 

parte requerida MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI para que 

apresente todos os documentos em seu domínio que estão relacionados à 

empresa REAL CRED COBRANCAS LTDA – ME. Primavera do Leste/MT, 17 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007898-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDY REMY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007898-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDY REMY REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo. Concedo o benefício 

da gratuidade de justiça. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente RICARDY REMY, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE OS RECORRIDOS JABIRU'S VIAGENS E TURISMO 

LTDA – ME E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS, POSTO QUE JÁ FORAM 

JUNTADAS AS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 262 de 519



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001997-09.2020.8.11.0037. AUTOR: CARLOS CESAR MAMUS REU: OI 

S.A Vistos, Trata-se da ação de repetição de indébito por cobrança 

indevida c/c indenização por dano moral e liminar de obrigação por fazer 

pleiteada por CARLOS CÉSAR MAMUS em face de OI S.A, ambos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional no sentido de que a requerida abstenha 

de efetuar cobranças referente ao serviço de banda larga OI VELOX, sob 

pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, 

que o requerente é usuário dos serviços de telefonia, internet banda larga 

e TV a cabo, no entanto, em fevereiro de 2018 solicitou, junto a empresa 

requerida, o cancelamento do serviço de banda larga OI VELOX. Sustenta 

que em março de 2019, após mais de um ano do cancelamento, a 

requerida tornou a cobrar os valores referentes a banda larga sem a 

solicitação do autor da presente ação. É a síntese do necessário. É o 

relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos 

delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob 

as advertências do artigo 302. A feito discute a legalidade ou não da 

cobrança efetuada na fatura do autor junto a empresa ré no valor de R$ 

54,04 (cinquenta e quatro reais e quatro centavos) referente ao serviço 

de banda larga, que supostamente foi cancelado pelo requerente. Nestes 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Embora o autor 

não tenha juntado aos autos comprovante do cancelamento da banda 

larga e considerando que, geralmente, tais cancelamentos são efetuados 

por meio de ligação telefônica, sendo de difícil comprovação. Nesse 

tocante, ainda existem evidencias de que o autor contratou serviço de 

Internet de fornecedora diversa da requerida, conforme boleto e 

comprovante de pagamento no valor mensal de R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais). No que tange ao perigo de demora, é este patente, visto 

que a cobrança indevida pode causar prejuízos ao reclamante, uma vez 

que este vem adimplindo todas as faturas, mas não vem usufruindo do 

serviço prestado. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve 

ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Nestes termos, o 

deferimento da liminar é medida que se aplica ao caso em concreto. Posto 

isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e Determino a suspensão 

parcial da cobrança mensal, em relação ao valor da internet de R$ 54,04 

(cinquenta e quatro reais e quatro centavos), a contar da data da 

citação/intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada cobrança efetuada, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

28/07/2020, às 10h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. A contestação poderá ser ofertada até cinco 

(5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado no 

mandado que não havendo contestação também será decretada a revelia 

nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e 

sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de 

cinco dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso 

a parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente decisão de carta de citação e intimação. Primavera do 

Leste-MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001899-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IZABELA RIBEIRO DE 

CARVALHO REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com os 

recolhimentos de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que foram juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000881-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ MOURA GOMES 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, Recebo 

o recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito 

com os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Tendo em vista que foram juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os 

autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. 

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002060-34.2020.8.11.0037. REQUERENTE: NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela de urgência pleiteada por NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA em 

face de AGUAS DE PRIMAVERA S.A, ambas qualificadas na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que a requerida abstenha de suspender o fornecimento 

de água da matrícula n° 394577-4, sob pena de multa. Dos Fatos. Alega, 

em síntese, que a requerente apesar de não ser a titular da matrícula 

394577-4, situada na rua São Cristóvão, nº 48, bairro São Cristóvão, é a 

residente do imóvel que possui a matrícula supramencionada, conforme 
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declaração de juntado no id. nº 31347770. Sustenta que o consumo 

mensal de água em sua residência varia entre R$ 40,00 (quarenta reais) a 

R$ 42,96 (quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), mas que foi 

surpreendida com as faturas de consumo nos valores de R$ 199,26 

(cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) com vencimento 

em 02/01/2020, R$ 174,34 (cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos) com vencimento em 04/02/2020, R$ 186,80 (cento e oitenta e 

seis reais e oitenta centavos) com vencimento em 06/03/2020 e R$ 211,72 

(duzentos e onze reais e setenta e dois centavos) com vencimento em 

06/04/2020. Relata que procurou um encanador para averiguar se havia 

algum problema de vazamento nos encanamentos de sua residência, 

sendo que este afirmou a autora que não tinha nenhum vazamento no 

imóvel. Aduz que as faturas não foram adimplidas por extrapolarem a 

média de consumo dos últimos meses. Juntou aos autos as faturas em 

aberto id. nº 31348387 e os demais documentos indispensáveis para a 

propositura da ação. É de síntese o necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não das cobranças de 

consumo supostamente abusivas nos valores de R$ 199,26 (cento e 

noventa e nove reais e vinte e seis centavos) com vencimento em 

02/01/2020, R$ 174,34 (cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos) com vencimento em 04/02/2020, R$ 186,80 (cento e oitenta e 

seis reais e oitenta centavos) com vencimento em 06/03/2020 e R$ 211,72 

(duzentos e onze reais e setenta e dois centavos) com vencimento em 

06/04/2020. Conforme se pode notar do histórico de consumo, a média 

dos meses anteriores a propositura da ação de nº 

1005454-54.2017.8.11.0037 (em que já houve questionamento de outras 

faturas exorbitantes, sendo o processo julgado procedente, transitado em 

julgado e já encaminhado ao arquivo) é bem inferior as questionadas em 

juízo, o que por sua vez, é suficiente para conferir a plausibilidade do 

direito invocado, por estar comprovada que os valores cobrados em 

dezembro de 2019, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020 

estão em desconformidade se comparados ao consumo dos meses 

anteriores ao processo supramencionado. Assim, ao menos em juízo de 

cognição sumária, há probabilidade do direito à suspensão da cobrança 

das faturas com vencimentos em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, 

março de 2020 e abril de 2020. Não há nos autos, a comprovação de que 

a parte requerente esteja inadimplente, tendo esta sustentado que deixou 

de pagar as faturas com vencimentos em janeiro de 2020, fevereiro de 

2020, março de 2020 e abril de 2020 por discordar dos valores nelas 

constantes, pois muito acima da média mensal. Diante disso, o deferimento 

da liminar é medida que deve ser adotada ao caso concreto. Não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida SUSPENDA a exigibilidade das faturas nos valores de R$ 199,26 

(cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) com vencimento 

em 02/01/2020, R$ 174,34 (cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos) com vencimento em 04/02/2020, R$ 186,80 (cento e oitenta e 

seis reais e oitenta centavos) com vencimento em 06/03/2020 e R$ 211,72 

(duzentos e onze reais e setenta e dois centavos) com vencimento em 

06/04/2020 da matrícula n° 394577-4, endereço Rua São Cristóvão, nº 48, 

Bairro São Cristóvão, Primavera do Leste em nome de Luciana Ribeiro da 

Silva, NO PRAZO DE 05 DIAS, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos 

reais) por cobrança indevida, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Além disso, DETERMINO QUE A REQUERIDA abstenha-se de suspender o 

fornecimento de água, sob pena de multa por HORA que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Ressalto que tal medida acauteladora, contudo, não pode impedir eventual 

suspensão de fornecimento de água por superveniente inadimplemento, 

no curso da demanda, de faturas outras de consumo contemporâneo, já 

que não abarcadas pela lide. Condiciono o deferimento da liminar mediante 

depósito judicial concernente a quatro vezes (posto que são quatro 

faturas) a média dos últimos 06(seis) meses (não abrangidos os meses 

nesta ação questionados), em substituição das faturas de dezembro de 

2019, de janeiro de 2020, fevereiro de 2020 e março de 2020 que não 

foram adimplidas, LEVANDO-SE EM CONTA O JULGAMENTO DO 

PROCESSO 1005454-54.2017.8.11.0037, QUE DETERMINOU O 

REFATURAMENTO DAS CONTAS ANTERIORES. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 10h00min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINE MARCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002063-86.2020.8.11.0037. AUTOR: CAMILA CRISTINE MARCON REU: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos materiais e morais com pedido liminar pleiteada por 

CAMILE CRISTINE MARCON em face PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, ambas qualificadas na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

para que a requerida exclua imediatamente a restrição ao crédito no valor 

de R$ 626,88 (seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos). 

Dos Fatos. Alega, em síntese, que a requente descobriu estar negativada 

junto aos órgãos de proteção de crédito no valor de R$ 626,88 

(seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), pela requerida. 

Sustenta que tal negativação é oriunda do contrato nº 

1172023520190817, junto a empresa ré, sendo que não tem conhecimento 

sobre o que se trata o referido contrato. Argumenta que a autora não 

possui a referida dívida e que, portanto, é supostamente equivocada. 

Vieram os seguintes documentos: Documento de Comprovação – Extrato 

Serasa (id. n°31357588) e os demais documentos indispensáveis a 

propositura da ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito 

no valor de R$ 626,88 (seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e oito 

centavos) em nome da Requerente. Sabe-se que a restrição do crédito 

repercute negativamente na vida da pessoa, comprometendo-se a 

atividade comercial e o consumo em geral, financiado por operações 

pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, há a probabilidade do direito à inexistência dos débitos cobrados, 

que será melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e 

ampla defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo o débito discutido nestes autos, deve ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízo para a requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é 

medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode 

eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo 

ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

retirada do nome da parte requerente CAMILE CRISTIANE MARCON, 

inscrita no CPF n. 006.118.93-69, referente ao contrato 

n°1172023520190817, no valor de R$ 626,88 (seiscentos e vinte e seis 
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reais e oitenta e oito centavos), encaminhado no dia 11/08/2019, dos 

órgãos de proteção ao crédito, devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Intime-se as partes para a audiência de Tentativa de Conciliação, 

designada para o dia 29/07/2020, às 10h40min, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). O 

prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência 

de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de revelia e de presunção 

de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para 

impugnação à contestação, de cinco dias (05), será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 22 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011288-55.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR TADEU ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RAMOS CONINCK (EXECUTADO)

CLAUDIO BATISTA PENIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011288-55.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: JOCEMAR TADEU ALVES 

EXECUTADO: MARCIO RAMOS CONINCK, CLAUDIO BATISTA PENIDO 

Vistos. A petição de ID. n° 20850341, reiterada em manifestação de ID. n° 

22228732, requereu a busca de endereço da parte reclamada nos 

sistemas BACENJUD e INFOJUD. Tendo em vista que a parte reclamante 

não apresentou documentos que comprovem a realização de busca 

efetiva a fim de localizar o endereço atual da parte reclamada, entendo 

que não foram esgotados os meios disponíveis para tal finalidade, 

conforme alega o Exequente. Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário o 

ônus de localizar o executado, mediante uso indiscriminado de sistemas 

eletrônicos disponíveis (INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD, SIEL e 

RENAJUD), visto que podem causar desequilíbrio na relação, e, por 

conseguinte, afetar a imparcialidade. Sendo assim, a pretensão da parte 

Reclamante não pode ser atendida. Logo, compete ao credor a realização 

de diligências no sentido de localizar o devedor, não podendo tal atribuição 

ser transferida ao Poder Judiciário. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere 

pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para 

localização de novo endereço da sociedade empresária executada. 

Ausência de demonstração de restarem esgotadas todas as diligências 

cabíveis para a localização de bens da devedora. Enunciado nº 47 da 

súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00381862920198190000, 

Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 

04/07/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO INFOJUD. 

OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE. 

NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. A utilização do 

sistema INFOJUD, para fins de localização da parte executada, é medida 

excepcional. Assim, verificado nos autos que o exequente não diligenciou 

extrajudicialmente na localização da parte executada, a utilização do 

sistema INFOJUD não se enquadra dentro da excepcionalidade da medida, 

razão pela qual o pleito merece ser indeferido. Precedentes 

jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077455848, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado 

em 23/04/2018). (TJ-RS - AI: 70077455848 RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/04/2018, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018) 

Forte em tais argumentos, INDEFIRO o pedido de busca de endereço da 

parte requerida nos sistemas BACENJUD e INFOJUD. Intime-se a parte 

Reclamante para informar o endereço atualizado da parte Reclamada, bem 

como a exata localização dos maquinários nomeados à penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005224-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lucas Vinicius dos Santos Castro (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005224-75.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CLEUSA MARILENE DOS 

SANTOS CASTRO REU: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS CASTRO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Trata-se de análise do pedido de Id 30325123 do Grupo Vida 

Clínica de Reabilitação referente à nova internação deferida nestes autos. 

O Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a obrigação, pois promoveu 

a internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. No mais, 

aportou-se aos autos a nota fiscal nº 202000000000067 (Id 30325128) e 

os relatórios informativos do paciente (Id 30325126 e 30325127) bem 

como petição requerendo o pagamento das mensalidades em atraso. 

Assim, em relação ao pagamento da Clínica Especializada, na esteira da 

decisão que antecipou a tutela de mérito e das ponderações do Município, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficientes ao pagamento da 

internação pelo período de 09-11-2019 a 09-03-2020, com base na nota 

fiscal, quitando-se, com isso, a internação compulsória realizada na 

Comunidade terapêutica Grupo Vida Clínica de Reabilitação. HOMOLOGO 

A DESINTERNAÇÃO NOTICIADA EM ID 30325127. Após a efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do Grupo Vida Clínica de 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

base na nota fiscal supra indicada. Após, concluso para sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001667-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WEBBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS COLMAN LEAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001667-17.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CRISTIAN WEBBER 

EXECUTADO: DENNIS COLMAN LEAO Vistos. Em virtude da manifestação 

pelo desinteresse na adjudicação do bem penhorado nestes autos, 
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DEFIRO o pedido de alienação particular do veículo, conforme requerido 

em Id 31117975. Assim, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, a ser 

cumprido no endereço “Rua Maringá, 838, bairro Centro, em Primavera do 

Leste-MT”, objetivando-se avaliar as condições do veículo marca 

VOLKSWAGEN, Modelo VOYAGE, Cor BRANCA, Fabricação e modelo 

2013/2013, chassi n° 9BWDA05U4DT301584, placa OBE 9774, Renavan 

53154753, penhorado no Id 27722514, levando-se em conta o estado de 

conservação do automóvel e a Tabela FIPE. Após a avaliação, PROMOVA 

A PARTE EXEQUENTE A ALIENAÇÃO PARTICULAR DO BEM, respeitando 

os parâmetros que passo a fixar, os princípios que regem o procedimento 

dos Juizados Especiais, bem como observando os artigos 879 e ss do 

CPC e os artigos 1063 e ss da CNGC, no que for pertinente à matéria: a) 

Prazo em que a alienação deve ser efetivada: 30 dias a contar da juntada 

da avaliação do veículo pelo Oficial de Justiça aos autos; b) Forma de 

publicidade: a alienação deverá ser publicada em pelo menos 3 meios de 

comunicação locais (jornais ou sites preferencialmente, se houve, 

especializados em vendas de carro, de notória idoneidade), devendo ser, 

necessariamente, observado o conteúdo previsto no art. 1064 da CNGC, 

no que for relativo à alienação de bens móveis; c) Preço mínimo: o preço 

mínimo será equivalente a 70% do valor da avaliação feita pelo Oficial de 

Justiça, incluindo as despesas com licenciamento, seguro DPVAT e IPVA 

do ano de 2020, não abrangida a taxa de transferência do veículo; d) 

Condição de pagamento: à vista mediante depósito judicial do valor da 

alienação; e) Garantia: em virtude do depósito do montante ser judicial, fica 

dispensada a garantia, ficando a liberação de valores ao credor para 

análise futura. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CURVO PRESTADORA DE SERVICOS E LAVANDERIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002072-48.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CURVO PRESTADORA DE 

SERVICOS E LAVANDERIA LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais 

pleiteada por CURVO PRESTADORA DE SERVIÇOS E LAVANDERIA LTDA 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional no sentido de que a requerida abstenha de efetuar cobranças 

referente aos serviços denominados “outros serviços digitais e serviços 

de solução de TI. Dos fatos. Alega, em síntese, que utiliza os serviços de 

telefonia prestado pela requerida e recebeu uma ligação desta informando 

que por ser cliente de longa data, a parte autora foi beneficiada com um 

laptop, totalmente gratuito, devendo apenas fidelidade a requerida por um 

período de 36 (trinta e seis) meses. Aduz que após verificar que tal 

gratificação não tinha nenhum custo, o reclamante aceitou a oferta da 

empresa ré, no entanto, no mês seguinte ao recebimento do “brinde”, foi 

incluído na conta da empresa promovente cobranças extras referentes a 

"outros serviços digitais e serviços de solução TI". Afirma que entrou em 

contato com a promovida com intuito de verificar sobre o que eram as 

cobranças extras que foram inseridas em sua conta, e foi-lhe informado 

que teria ocorrido um erro na fatura e que seria enviada outra fatura 

retificada. Sustenta que, apesar de tentar resolver o problema 

administrativamente a empresa ré continuou a cobrar os serviços que, 

supostamente, não foi contratado pela empresa autora. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. A feito discute a legalidade ou 

não da cobrança efetuada na fatura da parte autora junto a empresa ré 

dos serviços denominados “outros serviços digitais e dos serviços de 

solução de TI, que supostamente não foi contratado pela requerente. 

Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a 

probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor 

analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. 

No que tange ao perigo de demora, é este patente, visto que a cobrança 

indevida pode causar prejuízos a reclamante, uma vez que este vem 

adimplindo todas as faturas, mas não vem usufruindo do serviço prestado. 

Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao 

caso em concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori 

em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Nestes termos, o deferimento da 

liminar é medida que se aplica ao caso em concreto. Posto isso, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e Determino a suspensão da cobrança 

mensal, APENAS em relação ao serviço denominado "outros serviços 

digitais e serviços de solução de TI", a contar da data da 

citação/intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada cobrança efetuada, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o 

provimento final. Além disso, DETERMINO QUE A REQUERIDA retifique a 

fatura com vencimento para o dia 02/05/2020, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirando os valores de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 99,99 (noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos) referentes aos outros serviços digitais 

e serviços de solução de TI, respectivamente, sob pena de multa única de 

R$ 200,00 (duzentos reais), encaminhando a nova fatura no e-mail 

lavleve@hotmail.com. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 03/08/2020, às 08h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. A contestação poderá 

ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo 

ser consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011599-12.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011599-12.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ALIMENTOS PRIMAVERA 

LTDA - ME Vistos, Tendo em vista que os imóveis “LOTES DE TERRENO 

PARA CONSTRUÇÃO SOB N°S. 11 (ONZE), 12 (DOZE), 13 (TREZE) E 14 

(QUATORZE)”, com Matricula de número 3.680, Ficha 01, Folha 116, foram 

dados em Alienação Fiduciária à Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Leste de Mato Grosso – SICOOB PRIMAVERA – CNPJ 05.241.619/0001-01, 

que passou a deter a propriedade resolúvel dos referidos imóveis, 

conforme documento de Id. 28205178, INDEFIRO a penhora destes, posto 

que a penhora deve incidir sobre bens de propriedade do devedor, não 

sendo possível a penhora de bens pertencentes a terceiros – Credor 
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Fiduciário. Nessa toada: PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

O bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do 

devedor, não pode ser objeto de penhora, sendo passíveis de constrição 

apenas os direitos e ações decorrentes do contrato de alienação, o que 

não se consolidou no caso dos autos em razão da inadimplência. (TRT-4 - 

AP: 00203524220195040271, Data de Julgamento: 25/03/2020, Seção 

Especializada em Execução) EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de 

imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia - Sentença de 

procedência - Apelo do embargado - Impossibilidade de a penhora recair 

sobre imóvel objeto de alienação fiduciária - Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça - Admissão de que a constrição recaia sobre os 

direitos do executado decorrentes da alienação fiduciária (artigo 835, XII, 

do Código de Processo Civil) - Sentença mantida - Recurso desprovido 

(TJ-SP - AC: 10222554220188260506 SP 1022255-42.2018.8.26.0506, 

Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 05/02/2014, 

29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2020) Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002017-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIKELE SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002017-97.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LUDIKELE SOARES SAMPAIO 

REQUERIDO: AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - EPP 

Vistos, Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUDIKELE 

SOARES SAMPAIO em desfavor da AGÊNCIA MUNDI INTERCÂMBIO E 

TURISMO EIRELI, ambas qualificadas na petição inicial. A Lei 9099/95 

prevê em seu art. 3º, in verbis: 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; 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. § 1º Compete ao Juizado 

Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial. § 3º A opção pelo procedimento 

previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 

estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Tendo em 

vista que a presente ação possui valor de causa de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), e que os Juizados Especiais da Vara Cível possuem 

competência para o julgamento de causas que não extrapolem o valor de 

40 (quarenta) salários mínimos, sendo o teto atual de R$41.800,00 

(quarenta e um mil e oitocentos reais), levando-se em conta o salário 

mínimo de 2020 que é de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), 

entendo que a presente ação não pode tramitar aqui. Assim, a Lei 

9.099/1995 prescreve a extinção do processo em situações como a deste 

feito (art. 51, inc. II, da Lei 9.099/1995) Diante do exposto, com respaldo 

nos artigos 3º e 51, II da Lei 9099/95, reconheço a incompetência do 

Juizado Especial Cível para processar, julgar e eventualmente executar a 

causa e, portanto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se, após a baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000718-22.2019.811.0037 Reclamante: NELSO MARCON Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 

da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c. Indenizatória por Danos 

Morais e Tutela Antecipada proposta por NELSO MARCON em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Id. 

17995906). Foi concedida tutela antecipada no Id. 18386180 em desfavor 

da parte Reclamada, determinando-se o restabelecimento da energia, bem 

como para que se abstenha de efetuar cobranças ou de efetuar registro 

negativo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 

8.000,00 (oito mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente 

para cada uma das obrigações. Audiência de conciliação restou inexitosa 

(Id. 20777657), sendo apresentada contestação no Id. 20982017. 

Impugnada a contestação no Id. 21171186, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante dos fatos e fundamentos 

apresentados, verifico, ao menos inicialmente, verossimilhança nas 

alegações autorais e hipossuficiência do consumidor, pelo que inverto o 

ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Preliminar. Preliminarmente, a parte Reclamada alega carência 

da ação, por suposta falta de interesse de agir, em razão da ausência de 

irregularidade ou ilegalidade na prestação dos serviços, bem como pela 

perda do objeto diante do refaturamento. No entanto, rejeito a preliminar 

levantada, pois da análise dos fatos e fundamentos apresentados, 

vislumbro, ao menos inicialmente, o interesse de agir, o que será mais 

apurado adiante. Passo ao exame do Mérito. Inexigibilidade do Débito. A 

parte Reclamante pleiteia declaração de inexigibilidade de débitos gerados 

na fatura de energia da competência do mês de outubro/2018, no valor de 

R$ 15.394,68 (quinze mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e 

oito centavos), a qual foi refaturada para o valor de R$ 3.114,93 (três mil 

cento e quatorze reais e noventa e três centavos). Argumenta, que 

mesmo diante do refaturamento, permanece abusivo o valor cobrado, 

tendo em vista que não foi apresentado formulário de leitura ou justificativa 

de consumo, conforme pactuado contratualmente e determinado em 

decisão judicial. Ademais, afirma que não houve consumo nesse mês e 

que a fatura devia ser realizada apenas por disponibilidade do sistema. 

Por seu turno, a parte Reclamada sustenta a legitimidade dos débitos 

refaturados, afirmando que foram realizadas leituras de consumo em 

aparelho aferido e em perfeitas condições de funcionamento. Pois bem. Da 

análise dos autos, verifico que a parte Reclamada possui o dever de 

realizar as leituras de consumo mensalmente, seja por força contratual, 

seja por força de decisão judicial. No entanto, no mês de outubro/2018 não 

foi realizada leitura, pois não foi apresentado ao Reclamante o 

comprovante de leitura e sequer anexado em sua contestação outro 

documento comprobatório, realizando mesmo assim o faturamento. Por 

essa razão, inexigível a cobrança do débito relativo ao mês de 

outubro/2018, ante a não comprovação do consumo e da respectiva 

leitura, devendo ser declarado inexistente, com a consequente emissão de 

fatura apenas por disponibilidade do sistema. Interrupção da Energia. 
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Relata a parte Reclamante que no dia 21/01/2019 foi surpreendido com o 

corte da energia em sua propriedade, embora tenha registrado reclamação 

administrativa contra o débito cobrado e que ainda aguardava resposta. 

De início, ressalto, que uma vez reconhecida a inexigibilidade do débito, 

por arrastamento a interrupção da energia torna-se ilegal. Apesar disso, 

constato que a interrupção da energia teve como objeto débito sob 

contestação administrativa quanto à sua regularidade, sendo que, ainda, a 

parte Reclamante não foi notificada previamente. O ato da interrupção 

nessas condições é altamente abusivo, denotando a truculência da 

reclamada (parágrafo acrescentado pelo Juiz Togado). Assim, ante a 

contestação administrativa do débito, a parte Reclamada deveria ter agido 

com mais cautela em relação à decisão de realizar o corte na energia, pois 

correria o risco de o débito ser efetivamente indevido (o que de fato 

ocorreu nesses autos). Demais disso, embora assumido o risco de 

realizar o corte, também não adotou os procedimentos exigidos, como a 

comunicação prévia ao consumidor. Portanto, deve responder 

objetivamente pelo dano moral causado, conforme jurisprudência 

dominante, a saber: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

Ação ajuizada por consumidor em face de concessionária de distribuição 

de energia elétrica, em razão da suspensão da prestação do serviço com 

fundamento no inadimplemento de fatura pretérita e sem prévia 

notificação. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré a requerer 

reversão do julgado. Apelo da autora a requerer a majoração do quantum 

fixado a título de danos morais. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça 

é pacífica no sentido de que a interrupção de serviço público essencial em 

razão de débito pretérito é incabível. 2. Ainda que inadimplente o 

consumidor, para a interrupção do serviço, necessária notificação prévia. 

(TJRJ - Acórdão Apelação 0014315-85.2016.8.19.0028, Relator(a): Des. 

Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, data de julgamento: 

17/10/2018, data de publicação: 17/10/2018, 3ª Câmara Cível). (Grifei). 

Descumprimento da Decisão “Liminar”. A parte Reclamante alega o 

descumprimento da decisão liminar, em duas ocasiões, sendo a primeira 

informada no Id. 19724381 e a segunda no Id. 27980993. A tutela 

antecipada foi concedida no Id. 18386180 para determinar que a parte 

Reclamada restabeleça o fornecimento da energia, bem como para que se 

abstenha de efetuar cobranças ou de efetuar registro negativo, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das obrigações. A 

parte Reclamada foi citada no dia 01/03/2019 (Id. 18396104), tendo se 

habilitado nos autos no dia 13/03/2019 (Id. 18609896). O termo final para 

cumprimento deve ser considerado o dia 11/03/2019, tendo em vista a 

ausência de prazo fixado na decisão liminar. Na primeira petição (Id. 

19724381), a parte Reclamante informou que não foi cumprida a liminar, 

motivo pelo qual teve que registrar reclamação administrativa junto à 

empresa de energia, sendo atendida a reclamação e restabelecida a 

energia apenas no dia 24/04/2019, fazendo juntar cópia da reclamação, 

e-mail, formulário de leitura e demais documentos que comprovam o 

descumprimento. Ademais, informou que também recebeu cobranças por 

SMS em descumprimento da decisão judicial, juntando o print das telas, as 

quais comprovam a desobediência em cinco cobranças realizadas. Na 

petição Id. 27980993, foi informado novo descumprimento da liminar, ante 

a realização de novo corte na energia da parte Reclamante, sendo 

restabelecida no dia seguinte após outra reclamação administrativa. 

Portanto, com relação aos descumprimentos sucessivos da decisão 

judicial tutelar, os quais foram devidamente comprovados nos autos, 

torna-se necessária aplicação da multa fixada. DISPOSITIVO. Ante o 

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

OPINO pelo afastamento da preliminar alegada, assim como pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexigibilidade 

do débito relativo à fatura do mês de outubro/2018, pelo que ratifico a 

decisão liminar. b) DETERMINAR que a parte Reclamada realize o 

refaturamento do mês de outubro de 2018 por meio da emissão de fatura 

por disponibilidade do sistema. c) CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do 

arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

quantificado em valor já atualizado. d) CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no valor total de R$ 

13.000,00 (treze mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do 

não restabelecimento da energia dentro do prazo e do novo corte indevido 

de energia, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelas cobranças 

indevidas, nos exatos termos da decisão judicial Id. 18386180. Sem custas 

e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003340-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003340-74.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SILVIO JOSE DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta 

por SILVIO JOSE DOS REIS, assistido pela Defensoria Pública, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, na qual pretendia A DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS ROSUVASTATINA 20MG, PROCORALAN (IVABRADINA) 

7,5MG E ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA) 24/26MG. Deferida a 

tutela de urgência, conforme decisão em ID nº. 20983743. Realizado o 

sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso e expedido o 

alvará, ante a inércia do Reclamante, intimou-se a fornecedora dos 

medicamentos a restituir o valor, a qual o fez, conforme comprovante, em 

ID nº. 29213930, página 03. Destarte, a parte Reclamante quedou-se 

inerte, quando deveria se manifestar, tendo, inclusive, deixado de manter 

contato com a Defensoria Pública, conforme essa informou nos autos, em 

ID nº. 26392268. Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela, verifica-se que a parte Reclamante 

permaneceu silente nos autos, quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Portanto, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

porque aquela que mais deveria ter interesse em seu prosseguimento 

permaneceu inerte. Ante o exposto, REVOGO a antecipação de tutela 

deferida e, com fulcro no inciso III, do art. 485, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, haja vista o 

abandono da causa pela parte Reclamante. Expeça-se imediato alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso do saldo existente em conta vinculada. 

Após, e transitada esta em julgado, arquive-se, COM URGÊNCIA, o feito, 

diante da necessidade premente de baixar a taxa de congestionamento 

desta unidade judiciária. Sem custas e honorários, em conformidade com o 

art.54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. JAQUELINE 

DE SOUSA ANTUNES GRIPPA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007819-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LOPES TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CLAUDIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007819-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARILENE LOPES TEIXEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO LOPES DA 

SILVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Internação 

Compulsória para reabilitação química com pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada proposta por MARILENE LOPES TEIXEIRA DA SILVA, 

assistida pela Defensoria Pública, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de CLAÚDIO 

LOPES DA SILVA. Deferida a tutela de urgência, conforme decisão em ID 

nº. 17368047. De acordo com certidão negativa de citação do oficial de 

justiça, em ID nº. 17597607, na ocasião de tentativa de citação do 

Reclamado, o Sr. Claudio Lopes da Silva, a Reclamante, sua mãe, 

demonstrou desinteresse no objeto pleiteado nestes autos. Sendo assim, 

a parte Reclamante quedou-se inerte, quando deveria se manifestar, 

tendo, inclusive, deixado de manter contato com a Defensoria Pública, 

conforme essa informou nos autos, em ID’s nº. 19625256 e 21752299, o 

que evidencia sua falta de interesse no prosseguimento do feito. 

Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - 

quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela, 

verifica-se que a parte Reclamante permaneceu silente nos autos, quando 

oportuno se manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Portanto, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente porque aquela que mais deveria ter 

interesse em seu prosseguimento permaneceu inerte. Ante o exposto, 

REVOGO a antecipação de tutela deferida e, com fulcro no inciso III, do art. 

485, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução do mérito, haja vista o abandono da causa pela parte 

Reclamante. Sem custas e honorários, em conformidade com o art.54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. JAQUELINE DE 

SOUSA ANTUNES GRIPPA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMANG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS 

AGRICOLAS E AUTOMOTORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000363-12.2019.811.0037 Reclamante: AGROMANG COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS E AUTOMORORES 

LTDA. Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por 

AGROMANG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS E AUTOMORORES LTDA. em desfavor da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (Id. 17573255). Foi concedida antecipação de tutela, 

determinando-se a exclusão dos registros restritivos em nome da 

Reclamante – Id. 17622015. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

20445246), tendo a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 

20654692. Impugnada a contestação no Id. 20822254, vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata 

nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de suposta 

negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de inexigibilidade de 

débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova em favor da parte 

Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. Preliminares. 

Preliminarmente, a parte Reclamada requereu a revisão da tutela de 

urgência concedida, alegando a necessidade de caução idônea como 

condição para sua concessão, porém o Código de Processo Civil é claro 

ao dispor sobre essa previsão, sendo faculdade do magistrado exigir ou 

não a caução, conforme o caso. Ademais, relatou ainda que não possui 

mais as gravações relacionadas aos protocolos apresentados pela 

Reclamante. No entanto, esse ônus deve ser suportado pela própria 

empresa. Por essas razões, afasto as preliminares levantadas. Passo ao 

exame do Mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

Reclamante pleiteia a declaração da inexigibilidade de débitos, bem como 

indenização por danos morais, em razão da negativação indevida. Relata 

que pediu o cancelamento do plano diante do não cumprimento dos 

serviços contratados. Porém, foi cobrada multa pela rescisão e realizada 

negativação, condutas das quais reputa ilegal. Na sua defesa, a parte 

Reclamada, em apertada síntese, justifica a cobrança em razão de 

disposição contratual, bem como da legalidade da cláusula de fidelidade e 

consequente multa contratual. De início, imperioso ressaltar que a 

jurisprudência reconhece a legalidade da cláusula de fidelidade se 

prevista contratualmente, assim como da multa pela rescisão do contrato, 

desde que proporcional ao tempo restante para sua finalização. Nesse 

sentido, importante julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE 

FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE 

INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE 

CARÊNCIA. 1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de 

telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em 

vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que 

optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a 

recuperação do investimento realizado. Precedentes. 2. A referida 

modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de 

multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do 

contrato. (...) 3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de 

convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode 

estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico 

prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de 

resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do 

Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode 

exceder o da obrigação principal."). (...) 5. O referido regulamento entrou 

em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de 

serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de 

telecomunicações) são obrigadas a oferecer contratos de permanência 

aos consumidores - vinculados aos contratos de prestação de serviços 

com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade 

proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante 

para o decurso do prazo mínimo estipulado. 6. Contudo, mesmo antes da 
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vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a prática comercial 

adotada pela prestadora do serviço de TV a cabo, que, até 2011, cobrava 

a multa fidelidade integral dos consumidores, independentemente do tempo 

faltante para o término da relação de fidelização. 7. Isso porque a 

cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência 

parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem 

exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade, 

consoante disposto no § 1º e inciso IV do artigo 51 do código 

consumerista (...) (STJ - Acórdão Resp. 1362084 / RJ, Relator(a): Min. Luis 

Felipe Salomão, data de julgamento: 16/05/2017, data de publicação: 

01/08/2017, 4ª Turma) – Grifei. Ocorre, que no caso dos autos a 

Reclamada sequer juntou contrato assinado com a previsão da cláusula 

de fidelidade, tampouco apresentou documento que informe qual o critério 

utilizado para o cálculo da multa cobrada, para fins de controle do 

consumidor e do judiciário em relação ao valor da multa. Assim sendo, 

entendo não comprovada a legitimidade dos débitos cobrados e que foram 

objetos de negativação. Por conseguinte, a negativação torna-se indevida 

e passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos (in re 

ipsa), devendo o quantum indenizatório atender os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido: Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – 

Negativação indevida – Dano in re ipsa – Dano moral configurado - 

Reparação arbitrada em valor equânime - Manutenção da sentença – 

Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 

1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida Montingelli 

Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares alegadas, assim como pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexigibilidade 

do débito no valor de R$ 6.634,41 (...), objeto de negativação em 

28/06/2018, DETERMINANDO-SE sua exclusão dos cadastros de proteção 

ao crédito, pelo que ratifico a decisão liminar. b) CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos 

incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001289-90.2019.811.0037 Reclamante: LUCIANO APARECIDO DE SOUZA 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito c/c. 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por LUCIANO APARECIDO DE 

SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 18580903). Foi 

concedida tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da 

Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão 

da cobrança dos débitos discutidos – Id. 18824893. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (Id. 20953649), tendo a parte Reclamada 

apresentado contestação no Id. 21075603. Impugnada a contestação no 

Id. 21223352, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. 

Diante da alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a 

declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do 

ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da 

negativa de fato. Como consequência, afasto a preliminar levantada. 

Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a declaração da 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais e 

restituição em dobro, pela negativação indevida e cobrança de serviços 

não contratados. Argumenta, que passou a ser cobrado por serviços não 

contratados no valor mensal de R$ 19,87 (dezenove reais e oitenta e sete 

centavos), sendo que por isso resolveu efetuar o cancelamento de sua 

linha em julho/2017. Ocorre, que as cobranças continuaram mesmo após a 

solicitação de cancelamento, tendo seu nome negativado na data de 

12/03/2018, pelo débito no valor de R$ 191,97 (cento e noventa e um reais 

e noventa e sete centavos) – Id. 18580918. Para comprovar o alegado, 

juntou comprovantes de pagamento, extrato do SPC/SERASA e números 

de protocolos. Em sua defesa, a parte Reclamada sustenta a legitimidade 

dos débitos, pois afirma que a parte Reclamante não solicitou o 

cancelamento, mas que acabou ocorrendo pela sua inadimplência. 

Ademais, relata que os serviços cobrados na fatura fazem parte do plano 

promocional contratado pela parte Reclamante. Por fim, apresentou telas 

de sistema, alegando serem suficientes para comprovar a relação jurídica 

e a constituição do débito. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a 

parte Reclamada não comprovou a legitimidade do débito que foi objeto de 

negativação, pois a parte Reclamante apresentou protocolos de ligações 

comprovando que teria solicitado o cancelamento da linha, bem como de 

várias tentativas de cancelar as cobranças dos serviços contestados, o 

que presume sua boa-fé e que procurou resolver administrativamente o 

problema. Além disso, caberia à empresa Reclamada apresentar as 

gravações telefônicas ou outros documentos capazes de infirmar as 

alegações autorais, ou ainda, que os protocolos apresentados não 

corresponderiam ao que foi relatado pela Reclamante, já que fornecidos 

pela própria empresa. Desta feita, embora exista negativação pretérita em 

seu nome, entendo caracterizada falha na prestação dos serviços, pela 

cobrança de serviços não contratados, permanecendo-se o dever de 

indenizar. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - 

RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR AO 

PLANO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A 

MAIS - NECESSIDADE - CANCELAMENTO DO CONTRATO - CULPA DA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA. Comprovado que a 

empresa de telefonia cobrou valores superiores ao plano mensal, 

acordado entre as partes, sem demonstrar que a utilização extrapolou o 

limite contratado, ilegítima a cobrança na parte que supera o pacote 

ofertado, devendo haver a restituição do importe cobrado em excesso. 

(TJMG - Acórdão Apelação Cível 1.0518.12.026030-3/001, Relator(a): Des. 

Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 19/04/2018, data de 

publicação: 27/04/2018, 13ª Câmara Cível) – Grifei. DIREITO CIVIL. 

CONSUMIDOR. OI TELEFONE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO 1- A 

recorrente praticou ato ilícito ao providenciar somente o cancelamento da 

linha de telefonia, mas cobrando valores por mais de um mês de forma 

indevida, e sem sequer provar a regular contratação dos serviços de TV. 

2- O dano moral, outrossim, foi bem reconhecido na r. sentença, já que a 

recorrida busca o cancelamento da linha telefônica, que foi o único 

serviço realmente contratado, sendo submetida a cobranças e ameaças 

de negativação, nada obstante reclamações, inclusive junto ao PROCON. 

3- Recurso desprovido. (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 

0005704-19.2018.8.26.0016, Relator(a): Des. Paulo César Batista dos 

Santos, data de julgamento: 07/10/2018, data de publicação: 07/10/2018, 

7ª Turma Cível) – Grifei. Por essas razões, o débito objeto de negativação 
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deve ser declarado inexistente, sendo a negativação efetuada de forma 

ilícita. Outrossim, reitero, que fundamento o dano moral exclusivamente 

pela prática abusiva consistente na cobrança de serviços não 

contratados e no defeito no atendimento do consumidor, o que deverá ser 

fixado em atenção aos critérios da proporcionalidade-razoabilidade. Ao 

derradeiro, entendo também presente o dever de restituir em dobro o valor 

pago pelos serviços não contratados, dever este restrito às faturas que 

foram anexadas na inicial, pois comprovam o efetivo pagamento indevido. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar levantada, assim 

como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito no valor de R$ 191,97 (cento e noventa e um reais e 

noventa e sete centavos), objeto de negativação em 12/03/2018, 

DETERMINANDO-SE sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, 

pelo que ratifico a decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada a 

restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, conforme determina 

o art. 42, parágrafo único, do CDC, perfazendo o montante total de R$ 

238,44 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), os 

quais, pela natureza de dano material, deverão ser acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo 

(01/05/2016), de acordo com a Súmula 43, do STJ; e juros de mora de 1% 

a.m. a partir da citação (23/05/2019), com fulcro no art. 405, do Código 

Civil. c) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais deverão 

ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% 

a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na 

qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001395-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA FATIMA CANDIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001395-52.2019.811.0037 Reclamante: ELIZANDRA FATIMA CANDIDO 

SILVA. Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigência de Débito c/c. Indenizatória por Danos Morais, proposta por 

ELIZANDRA FATIMA CANDIDO SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (Id. 18714751). Foi concedida tutela antecipada, 

determinando-se a sustação dos efeitos do protesto, bem como a 

suspensão da cobrança das CDA’s (Id. 18884965). A parte Reclamada 

apresentou contestação no Id. 19503927, sendo impugnada no Id. 

20467409. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexistência de débitos de IPVA, com a consequente 

condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização pela 

inscrição indevida na Dívida Ativa e pelo registro de protesto. Argumenta 

que vendeu seu veículo em janeiro/2017, sendo registrada a comunicação 

da venda no sistema do DETRAN na data de 12/01/2017. No entanto, o 

ente estadual inscreveu o seu nome na Dívida Ativa, constituindo as 

CDA’s n° 2018477755 e 20181096137, relacionadas aos débitos de IPVA 

dos anos de 2017 e 2018, assim como protestou a aludida dívida no 

cartório. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade da 

CDA 2018477755, referente ao débito de IPVA de 2017, pois o fato 

gerador ocorreu antes da transmissão do veículo (1° de janeiro de 2017). 

Com relação à outra CDA (IPVA de 2018), reconheceu sua ilegitimidade, 

informando que foi solicitado cancelamento. Apesar disso, sustentou 

inexistir dano moral, diante da ausência de prova do dano. Pois bem. De 

início, imperioso esclarecer que a aquisição da propriedade do bem móvel 

ocorre com a simples TRADIÇÃO, isto é, com a mera inversão da posse do 

objeto alienado, considerando-se, a partir deste momento, como 

proprietário do veículo, o adquirente. No caso dos autos, como não foi 

esclarecido pela parte Autora a data exata da tradição, presume-se a data 

do registro da comunicação da venda, ou seja, o dia 12/01/2017. Assim, a 

partir desta data, o comprador passou a ser o responsável tributário do 

IPVA. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. 

COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

NÃO É DO ALIENANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a 

responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros 

à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de 

comunicação da transferência ao órgão de trânsito, sendo vedada a 

interpretação ampliativa do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. II - 

Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para declarar a 

ilegitimidade passiva do recorrente com relação aos débitos de IPVA 

relativos a exercícios posteriores à data de tradição do veículo automotor. 

III - Agravo interno improvido. (STJ - Acórdão Agint no Resp 1665370 / Sp, 

Relator(a): Min. Francisco Falcão, data de julgamento: 16/11/2017, data de 

publicação: 22/11/2017, 2ª Turma). (Grifei). Demais disso, necessário 

ressaltar que, embora o fato gerador do IPVA opere no dia 1° de janeiro de 

cada ano, conforme disposição expressa da Lei Estadual n° 7.301/2000 

(art. 3°, V), o vencimento da obrigação ocorre em períodos posteriores 

durante o ano. No caso dos autos, a tradição ocorreu logo no dia 12 de 

janeiro de 2017, sendo que a obrigação em si ainda não estava vencida. 

Ressalte-se que o comprador é quem efetivamente iria usufruir do veículo 

durante o ano todo. Assim, aplicar de forma absoluta a regra legal, poderia 

causar injustiças no caso concreto, pelas razões apresentadas, pois o 

vendedor acabaria pagando o tributo, sendo que quem iria usufruir do bem 

durante o ano seria o comprador. Aliás, repito, a obrigação sequer estava 

vencida. Por esses motivos, quanto aos tributos gerados em 2017 e 2018, 

o responsável tributário deve ser o comprador do veículo, pelo que 

entendo indevidos os débitos cobrados do Reclamante. Por conseguinte, 

também ilícitos a inscrição na Dívida Ativa e o protesto relacionado aos 

referidos débitos. Desta forma, presente a responsabilidade civil objetiva 

do Estado, sendo que o dano moral nesses casos é presumido (in re 

ipsa), consoante entendimento pacífico na jurisprudência, a saber: 

ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTARIO - IPVA - COMUNICAÇÃO - 

COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS 

MORAIS. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA - Conforme a Súmula 585 do 

STJ, o artigo 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre veículo 

automotor após sua alienação. Danos morais in re ipsa configurados que 

decorrem da cobrança indevida de tributo, sendo inescusável pela 

Fazenda a conduta de exigir pagamento da autora e indevidamente fazer o 

protesto - Valor arbitrado corretamente. Sentença de procedência 

mantida. Recurso não provido. (TJSP - Acórdão Apelação 

1001602-27.2015.8.26.0602, Relator(a): Des. Leonel Costa, data de 

julgamento: 06/02/2018, data de publicação: 07/02/2018, 8ª Câmara de 

Direito Público). (Grifei). DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais averbados nos autos para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos tributários referentes ao IPVA do ano de 2017 e 

2018, assim como a consequente nulidade das CDA’s de n° 2018477755 e 

20181096137. Em decorrência, DETERMINO o cancelamento das 

respectivas CDA’s, assim como dos protestos relacionados. DETERMINO, 

ainda, que o ente estatal se abstenha de efetuar novas cobranças 

relativas ao mesmo débito em desfavor da parte Reclamante. b) 

CONDENAR o Estado de Mato Grosso à restituir o valor pago 

indevidamente pelos débitos do IPVA 2017 e 2018, no valor de R$ 393,19 

(...), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo 

prejuízo (27/02/2019), de acordo com a Súmula 43, do STJ; e juros de 

mora de 1% a.m. a partir da citação (28/03/2019), com fulcro no art. 405, 
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do Código Civil. c) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., 

incidentes a partir do arbitramento na sentença, data em que o dano foi 

aferido e quantificado em valores já atualizados. d) ratificar a tutela 

antecipada. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003651-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CORREIA DA LUZ GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA LUZ GOMES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1003651-65.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IRENE CORREIA DA 

LUZ GOMES REQUERIDO: REGINALDO DA LUZ GOMES, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Visto. 

Trata-se de Ação de Internação Compulsória para reabilitação Química 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de IRENE CORREIA DA LUZ 

GOMES, em face de REGINALDO DA LUZ GOMES, ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Narra a requerente 

que é genitora do requerido Reginaldo da Luz Gomes, que possuiu 33 

anos de idade e desde os 14 anos faz uso de entorpecentes. Relata que 

seu filho faz uso drogas diuturnamente, adotando um comportamento 

extremamente agressivo devido o vício, ao ponto de tentar agredi-la 

fisicamente, colocando em risco sua vida e de seus familiares. Asseverou 

que se mostra imprescindível internação compulsória em clínica 

especializada da dependente química, tendo emergência já que não 

consegue se manter em abstinência, com risco de vida, pelo uso da 

substância psicoativa, conforme atestado médico colacionado nos autos. 

A inicial foi instruída com documentos. O pedido de tutela de urgência foi 

deferido na decisão do Id. 21465272, determinando a internação 

compulsória de Reginaldo da Luz Gomes. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação (Id. 21599141). O requerido Reginaldo da Luz 

Gomes apresentou contestação por negativa geral no Id. 21764147. O 

Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 

23132979, postulando pela improcedência da inicial. Impugnação no Id. 

24439174. Parecer do Ministério Público no Id. 25424324. Aportou-se aos 

autos a nota fiscal nº 2020000000000027, a alta médica (Id. 28851107), 

os relatórios informativos do paciente (Id 28851103, 28851104, 28851105, 

28851106), bem como petição de prestação de contas, todos oriundos do 

Grupo Vida Clínica de Reabilitação. Sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de Ação de Internação Compulsória para reabilitação 

Química Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de IRENE CORREIA DA LUZ 

GOMES, em face de REGINALDO DA LUZ GOMES, ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos autos é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação da 

instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova além 

daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada 

na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial 

à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de acesso 

universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. 

Induvidoso, pois, que o texto constitucional objetivou assegurar a 

promoção de acesso irrestrito dos cidadãos aos meios disponíveis para a 

proteção da saúde, impondo, ainda, como dever do Estado, a tutela e a 

efetivação deste direito. No caso, houve a demonstração da 

imprescindibilidade da internação compulsória conforme atestado médico 

acostado na inicial, que afastou qualquer dúvida eventualmente existente 

acerca da necessidade clínica da internação. Assim, o direito à saúde e à 

vida se sobrepõe à observância das regras burocráticas ou financeiras, 

de modo que as restrições administrativas não podem ser invocadas como 

obstáculo à salvaguarda da vida e da saúde ora tuteladas, sob pena de 

ilegítima vulneração ou condicionamento da garantia expressamente 

assegurada pela Constituição Federal. Ressalta-se, que tal medida não 

configura violação ao princípio da isonomia, devido à excepcionalidade e à 

urgência do caso em questão. Inexiste, ainda, a ofensa ao princípio da 

separação dos poderes nas hipóteses de salvaguarda ao mínimo 

existencial, nos termos do entendimento esposado pelo colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - 

DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MANIFESTA 

NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO 

OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. 

Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 

Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue 

como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção 

pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente 

concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse 

ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, 

igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no 

conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o 

Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 

orçamentários do ente político, mormente quando não houver 

comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 

estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a 

assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o 

município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no 

sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de 

modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 

771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 

21/06/2010) Logo, evidenciada a imprescindibilidade da internação e a 

urgência da medida para a busca pela salvaguarda da vida e da saúde do 

requerido Reginaldo da Luz Gomes, pois como é cediço os toxicômanos 

em grave situação de saúde oferecem elevado risco à integridade física e 

mental de familiares e terceiros, já que, usualmente, recorrem à violência 

física e à prática de furtos sistemáticos visando à manutenção do vício. 

Assim, no caso em tela, se mostra necessária a internação compulsória 

como forma de resguardar a incolumidade física e mental do paciente e de 

sua família. Aliás, nesse sentido trago a baixa os seguintes julgados: 

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - 

CONSTITUCIONAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA - RESGUARDO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. O art. 196, da CR/88, estabelece que é dever 

do Poder Público e direito de todos a garantia à saúde, com medidas que 

atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. A busca 

pela efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana impõe o 

deferimento de pedido de internação compulsória de paciente dependente 

químico, a fim de que seja resguardada a sua incolumidade física e mental. 

Sentença confirmada na remessa necessária”. (TJMG - Remessa 

Necessária-Cv 1.0512.17.008408-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior 

, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 
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13/03/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO 

PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIREITO À SAÚDE - 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE 

MULTA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1- 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. 2- A Lei 

10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, admite a internação psiquiátrica 

compulsória mediante a existência de laudo médico circunstanciado, que 

caracterize os seus motivos. 3- Mostra-se cabível a fixação de multa para 

que se obtenha um cumprimento eficaz da decisão jurisdicional, sendo 

inclusive prevista nos artigos 497 e 537, do CPC. 4-Recurso parcialmente 

provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.094480-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020) 

Registra-se que o paciente Reginaldo da Luz Gomes esteve internado 

compulsoriamente na 10/07/2019 a 10/01/2020 no Grupo Vida Clínica de 

Reabilitação, estando, atualmente, de alta melhorada para conclusão do 

seu tratamento em fase ambulatorial perante o CAPS, conforme relatório 

médico do Id. 28851107, e informações prestadas pelo CAPS do Id. 

30190835. - Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexistem novos 

pedidos nos autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto 

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

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em 

função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 20 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002573-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002573-36.2019.811.0037 Reclamante: DARCI VEDOVATTO Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 

da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação 

Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por DARCI 

VEDOVATTO em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Id. 19903122). Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 22029516), sendo apresentada contestação no Id. 

22115864. Impugnada a contestação no Id. 22271003, vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata 

nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante dos fatos e fundamentos 

apresentados, verifico, ao menos inicialmente, verossimilhança nas 

alegações autorais e hipossuficiência do consumidor, pelo que inverto o 

ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Preliminar. Preliminarmente, a parte Reclamada alega 

incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica 

no equipamento elétrico e/ou instalação elétrica, a fim de confirmar se os 

prejuízos são decorrentes da oscilação de energia, bem como se as 

instalações são regulares. Ocorre, que os documentos anexados nos 

autos são suficientes para julgar o feito, haja vista que foram juntados 

Laudo Técnico da própria fabricante do equipamento, nota fiscal, recibo, 

assim como Parecer Técnico de profissional da própria parte Reclamada. 

Portanto, não há necessidade de prova pericial, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Passo ao exame do Mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Reclamante pleiteia indenização por danos 

materiais e morais, em razão da queima de seu equipamento elétrico 

(Elevador) por oscilação na energia elétrica ocorrida em 17/10/2019. Para 

comprovar o alegado, anexou Laudo Técnico produzido pela fabricante do 

equipamento, o qual atesta que o motivo do dano foi a oscilação elétrica. 

Foi descrito detalhadamente o componente danificado do equipamento, 

sendo apresentado orçamento, recibo e nota fiscal. Ademais, a própria 

parte Reclamada anexou Parecer Técnico que atesta a PROCEDÊNCIA da 

reclamação da parte Autora (Id. 22116042), sendo que no Id. 22116044 foi 

confirmado a ocorrência de oscilações no dia 17/10/2019. Assim, restou 

comprovada a ocorrência do fato (oscilação de energia), sendo este a 

causa para a danificação do equipamento elétrico (Elevador), conforme 

análise da documentação acostada nos autos. Como consequência, o 

dano material está presente, devendo a parte Reclamada indenizar os 

prejuízos oriundo da queima do componente do elevador, conforme 

apurado no orçamento, nota fiscal e recibo. No que tange ao dano moral, 

nota-se que a parte Reclamante registrou diversas reclamações junto à 

concessionária de energia, sendo que não foi resolvido o problema, 

mesmo apresentando laudo, orçamento e recibo. Ademais, pelos 

documentos acostados, percebe-se que a própria Reclamada era ciente 

da ocorrência das oscilações e que tais fatos ocasionaram a danificação 

do equipamento, sendo que, ainda assim, não resolveu o problema. Desta 

feita, tais fatos geraram danos além do mero aborrecimento, pois existiu 

defeito na prestação dos serviços, o consumidor não foi atendido de 

forma adequada e, ainda, perdeu tempo para solucionar um problema que 

era dever da parte Reclamada resolver. A esse respeito, converge a 

jurisprudência: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE LUZ. PRETENSÃO 

DE RESSARCIMENTO DE DANOS A ELETRODOMÉSTICO. COMPENSAÇÃO 

DO DANO MORAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO 

ATENDIDO. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A NARRATIVA DO 

AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. Ação indenizatória de danos materiais e 

morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, em razão 

do perecimento de aparelho de ar condicionado após queda de energia no 

mês de janeiro de 2015. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o 

aparelho de ar condicionado do autor foi tecnicamente instalado, utilizado 

normalmente por cerca de um ano e após pico de energia elétrica teve o 

seu circuito eletrônico gravemente avariado. Comprovada a falha na 

prestação do serviço, impõe-se à concessionária a responsabilidade pela 

reparação dos danos a que deu causa, consoante o mencionado artigo 

14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva fundada na teoria 

do risco do empreendimento. Direito de o autor obter o ressarcimento do 

valor pago pelo eletrodoméstico danificado. Dano moral caracterizado, 

haja vista as diversas tentativas do consumidor em obter a solução do 

problema na via administrativa, havendo apresentado, inclusive, laudo 

técnico exigido pela concessionária ré. Aplicação da Teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, segundo a qual o fato de o consumidor ser 

exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um 

problema de responsabilidade do fornecedor, e apenas posteriormente 

descobrir que só obterá uma solução pela via judicial, consiste em lesão 

extrapatrimonial. Verba indenizatória fixada de modo adequado ao fato e 

respectivo dano. Recurso, a que se nega provimento. (TJRJ - Acórdão 

Apelação 0022554-30.2015.8.19.0023, Relator(a): Des. Denise Levy 

Tredler, data de julgamento: 04/12/2018, data de publicação: 04/12/2018, 

21ª Câmara Cível). (Grifei). DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento 

da preliminar alegada, assim como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

autorais para: a) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 5.497,88 (cinco mil 

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), o qual 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do 

efetivo prejuízo, isto é, data do pagamento do concerto (26/11/2019), de 

acordo com a Súmula 43, do STJ; e juros de mora de 1% a.m. a partir da 
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citação (22/05/2019), com fulcro no art. 405, do Código Civil. b) 

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., 

ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o 

dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MECATTI VEIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIA CAMPOS CLINICA DE BIOMEDICINA ESTETICA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001912-57.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LEONARDO MECATTI VEIT 

REQUERIDO: LIZIA CAMPOS CLINICA DE BIOMEDICINA ESTETICA LTDA. - 

ME Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 1.105,64 (...) a título de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002769-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AUTOS Nº. 1002769-40.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ADRIANA 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por ADRIANA BARBOSA DA 

SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. A parte requerida apresentou 

contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de documento 

indispensável à propositura da ação e a ausência de consulta de consulta 

extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no mérito 

postulou pela improcedência a inicial. Inicialmente, passo a analisar as 

questões preliminares arguidas. - Ausência de documento indispensável 

Em que pese os argumentos expostos pelo requerido, verifico que o 

comprovante de endereço que instrui inicial esta em nome da parte autora, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. - Ausência de consulta 

extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 172,87 (cento e setenta e 

dois reais e oitenta e sete centavos). A requerida, por sua vez, sustenta 

que o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência 

das faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0016887-80.2013.8.11.0015 APELANTE: CLARO S.A. APELADO: 

GILMAR LUIS DAGHETTI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE 

IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS 

DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é 

prova suficiente das ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a 

inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos 

são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença 

para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação 

extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 

0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 
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CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 
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receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 22 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1001834-97.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANA KAROLINE 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por ANA KAROLINE 

FERREIRA DOS SANTOS, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a 

parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de 

documento indispensável à propositura da ação e a ausência de consulta 

de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no 

mérito postulou pela improcedência a inicial. Inicialmente, passo a analisar 

as questões preliminares arguidas. - Ausência de documento 

indispensável Em que pese os argumentos expostos pelo requerido, 

verifico que a autora acostou declaração de residência emitida por 

Esmerinda Modesto Ferreira dos Santos, informando que a autora reside 

no endereço informado na inicial (Id. 26134144), razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. - Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito Sustenta o requerido o indeferimento da inicial, 

ante a ausência do extrato oficial do SPC/SERASA. Não obstante os 

argumentos expostos pelo requerido, verifica-se o autor acostou o extrato 

SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito, que alega ser indevido. Desta feita, afasto a preliminar 

arguida. Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 149,19 (cento e quarenta e 

nove reais e dezenove centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que 

o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0016887-80.2013.8.11.0015 APELANTE: CLARO S.A. APELADO: 

GILMAR LUIS DAGHETTI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE 

IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS 

DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é 

prova suficiente das ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a 

inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos 

são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença 

para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação 

extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 

0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 
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cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Registra-se que embora conste outra anotação 

restritiva, verifica-se que a autora ajuizou ação declaratória negativa 

referente a restrição nominal (autos n. 1001852-21.2018.811.0037), razão 

pela qual deixo de aplica a Súmula 385/STJ. Assim, apesar da tentativa da 

ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 
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receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 22 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002504-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1002504-38.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LAURA LUCELIA 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por LAURA LUCELIA DOS 

SANTOS SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. A parte requerida 

apresentou contestação, arguindo preliminarmente impugnação ao valor 

da causa e a ausência de consulta de consulta extraída do balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela improcedência a 

inicial. Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Impugnação ao valor da causa Sustenta a ré requerer a parte autora 

postulou em sua exordial a inexigibilidade da dívida cobrada pela Ré e 

indenização por danos morais, atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), em clara afronta aos artigos 291 e 292 do Código de 

Processo Civil. Acerca do valor da causa dispõe o art. 292 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) V - na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido;” Assim, tendo em vista que a 

parte autora postula pela indenização pelos danos morais suportados no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor da causa atribuído em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) esta em consonância com o disposto no art. 292, 

V, do CPC. Assim, afasto a preliminar arguida. - Ausência de consulta 

extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 134,44 (cento e trinta e 

quatro reais e quarenta e quatro centavos). A requerida, por sua vez, 

sustenta que o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a 

inadimplência das faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a 

contratação dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento 

que comprove as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do 

negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, 

ante a possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas 

alegações somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e 

faturas telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0016887-80.2013.8.11.0015 APELANTE: CLARO 

S.A. APELADO: GILMAR LUIS DAGHETTI DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – 

INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO – 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

das ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença para a reparação 

de forma razoável não comporta redução. Na relação extracontratual, os 

juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 

0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
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RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 
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cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 22 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)
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AUTOS Nº. 1000931-62.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JHONATAN 

MARQUES ZAMBONI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por MAURICIO FERRAZ DE MOURA, em face do 

BRANCO BRADESCO S.A., na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega desconhecer. O requerido apresentou contestação 

arguindo, preliminarmente, o ausência de interesse de agir e a prescrição 

e no mérito postulou pela improcedência da inicial (Id. 13788797). 

Inicialmente, passo a analisar as preliminar arguidas. - Interesse de agir 

Analisando os autos restam presentes os requisitos do interesse de agir 

necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Destarte, afasto a preliminar arguida. - Prescrição 

Aduz o banco réu que o direito do autor encontra-se prescrito haja vista 

que as restrições são datadas de 27.12.2013 e 20.02.2014 e a presente 

ação foi ajuizada somente em fevereiro de 2018, portanto, após decorrido 

o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil para a 

pretensão de reparação civil. Em que pese os argumentos expostos, a 

norma disposta no art. 189 do Código Civil estabelece que: "violado o 

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". Contudo, o início 

da fluência do prazo prescricional decorre não da violação a um direito 

subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo seu respectivo 

titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo inicial do prazo 

prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o seu nome 

encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e não a data 

daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

/CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente agora teve ciência da negativação do 

seu nome e tendo a presente ação sido ajuizada em fevereiro de 2018, 

não se há de falar em prescrição. Superada as preliminares, passo a 

analise do mérito da demanda. O pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 
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incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida nos valores de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta 

reais) e R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais). Assim, tendo o autor 

alegado a inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do 

prestador de serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a 

prestação do serviço contratado, principalmente por se tratar de prova 

negativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO 

COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o 

requerente alega a inexistência de débito que gera a negativação, por se 

tratar de prova de fato negativo, compete ao requerido, pretenso credor, o 

ônus da prova acerca da existência do inadimplemento. - Sofre dano moral 

passível de indenização, a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma 

indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante 

da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos. - Os 

danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do 

ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar 

enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, 

tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde o 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), em caso de 

responsabilidade extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.18.006735-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) Todavia, embora a parte requerida afirme a legitimidade do 

débito, não acostou qualquer documento que comprove a contratação do 

cartão de crédito pelo autor. Assim, cabia à parte ré fazer prova da 

solicitação do cartão de crédito em questão pela parte autora, bem como 

do seu uso e do débito, o que não fez. In casu, o ônus da prova é da parte 

ré, pois, se a parte autora nega o débito que lhe é imputado, caberia a ela 

fazer prova da solicitação do cartão de crédito e, por conseguinte, de sua 

existência, até porque não se pode exigir da parte requerente a produção 

de prova negativa. Diante disso, ausente a prova do débito que deu causa 

à inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, 

deve ser declarada a inexistência dessa dívida e, por conseguinte, deve 

ser declarada nula a respectiva inscrição. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - EMISSÃO 

SEM SOLICITAÇÃO E SEM PROVA DO RECEBIMENTO PELA PARTE 

CONSUMIDORA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - ORIGEM DO DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - 

ANOTAÇÃO IRREGULAR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA - CABIMENTO - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - JUROS 

DE MORA - TERMO INICIAL - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - AUMENTO DECORRENTE DA PRÓPRIA 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - PERCENTUAL MANTIDO. - 

Constitui prática abusiva a emissão de cartão de crédito em nome da parte 

autora, sem a sua solicitação, agravada pelo fato de que ela sequer o 

recebeu, tampouco usou, mas foi cobrada indevidamente pelo débito das 

faturas. - Ausente a prova da origem do débito que deu causa à inscrição 

do nome da parte autos nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser 

declarada a inexistência de tal dívida e ilegítima a respectiva anotação, que 

é indevida. - O dano moral independe de qualquer comprovação quando 

resulta de inscrição irregular de nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes. . Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de 

proteção ao crédito sem ocorrência de fraude, tem-se entendido que deve 

a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a vinte 

salários mínimos. - Em caso de fixação de indenização por dano moral 

decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora, de 1% 

ao mês, devem incidir desde o evento danoso. - Há que se manter o 

percentual arbitrado para os honorários de advogado quando o seu valor 

aumentará como consequência lógica da majoração do valor da 

condenação, antes fixado em montante ínfimo, uma vez que calculada a 

verba honorária em percentual incidente sobre esse valor”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.029393-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, 

publicação da súmula em 02/08/2019) Desta feita, inexistindo provas de 

que houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes, restou 

comprovada a qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Registra-se que embora constem outras 

negativações estas são posteriores a discutida nos autos, razão pela qual 

afasto a incidência da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - Não é aplicável a súmula 385 do STJ quando 

demonstrado que os demais apontamentos são posteriores ao débito 

objeto da ação. - Como consequência do lançamento indevido, não há 

como desvincular a conduta do fornecedor dos danos suportados pelo 

consumidor que foi atingido em sua capacidade de obter crédito. - A 

fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como 

referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 

se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera 

íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.333965-7/002, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação da súmula em 08/11/2018, destaquei). Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 
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gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera dos Leste/MT, 

22 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LOZANO PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1001910-24.2018.8.11.0037 REQUERENTE: SOLANGE 

LOZANO PEGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por SOLANGE LOZANO PEGO, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Regularmente citado, a parte requerida 

apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ausência de 

documento indispensável e a ausência de consulta de consulta extraída 

do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela 

improcedência a inicial. Inicialmente, passo a analisar as questões 

preliminares arguidas. - Ausência de documento Dispensável Em que pese 

os argumentos expostos, verifico que a inicial foi instruída com todos os 

documentos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. - Ausência de 

consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 
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leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 216,81 (duzentos e 

dezesseis reais e oitenta e um centavos). A requerida, por sua vez, 

sustenta que o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a 

inadimplência das faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a 

contratação dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento 

que comprove as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do 

negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, 

ante a possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas 

alegações somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e 

faturas telefonicas, os quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora esteja configurada 

a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao autor quanto ao 

dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de um único outro 

registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por 

danos morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição 

em cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de 

legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte 

de terceiros, assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito 

processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por 

danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia 

notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existia 

outro apontamento em seu nome, realizados por empresa/instituição 

distinta. Assim, embora a parte autora afirme que tais apontamentos 

também eram irregulares e que existem demandas judiciais ajuizadas por 

tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento acerca de sua 

licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o requerente só 

faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza necessária, que 

todas as inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes eram 

ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua pretensão, pois as 

inscrições feitas em seu nome têm presunção de legitimidade, até prova 

em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO 

CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME 

DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando 

devidamente comprovada a fraude realizada por terceira pessoa, que 

efetuou a contratação em nome do autor, deve a fornecedora de serviços 

ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados, em razão da sua 

atividade. - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição 

(Súmula 385, do STJ). A negativação anterior no cadastro de 

inadimplentes presume-se legítima até que haja prova em contrário”. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos 

Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da 

súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não 

apresenta qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em 

discussão o cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial tão-somente para declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos no valor de R$ 216,81 (duzentos e dezesseis 

reais e oitenta e um centavos). Deixo de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto 

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

Código de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se 

o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003032-72.2018.8.11.0037
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PAULO ROSSI SIQUEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS: 1003032-72.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PAULO ROSSI 

SIQUEIRA DAS NEVES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos, ajuizada por PAULO ROSSI SIQUEIRA DAS NEVES, em face de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Sustenta a parte autora que teve seus dados inseridos indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida junto à requerida, que alega 

desconhecer. Postula pela declaração de inexistência do débito, bem 

como por indenização por danos morais. O requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado 

Especialnecessidade de audiência de instrução e julgamento, e no mérito 

postulou pela improcedência a inicial. Inicialmente, passo a analisar as 

questões preliminares arguidas. - Incompetência do Juizado Especial 

Rejeito a preliminar arguida vez que a presente ação versa sobre pedido, 

cuja análise prescinde de perícia, na forma como alegada, de modo que 

este Juizado torna-se competente para análise e julgamento do feito - 

Audiência de instrução e julgamento No tocante a designação de audiência 

de instrução, entendo ser desnecessária, já que a requerida dispõe de 

condições de comprovar a contratação do serviço que .originou o débito 

por outros meio. Ademais, tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito, na qual se dispensa a produção de outras provas, passo a analise 

do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida no 

valor de R$ 4.438,96 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e 

noventa e seis centavos). Ocorre que a parte autora assevera a 

ilegitimidade da dívida ao argumento de que jamais manteve qualquer 

negócio jurídico com a requerida. A requerida, por sua vez, sustenta a 

existência do débito, afirmando que a dívida é oriunda de contrato 

entabulado inicialmente com a Natura Cosméticos posteriormente o qual foi 

objeto de cessão de crédito para requerida. Não obstante, esteja 

devidamente demonstrado a existência da cessão de crédito realizada 

entre a requerida e a Natura Cosméticos, não foi aportado aos autos 

qualquer documentos que comprove a origem da dívida. Registra que 

incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do 

débito apontado como devido, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 

14, §3º, II do CDC, até mesmo porque, esse meio de prova não está ao 

alcance do autor. Nesse sentido, trago a baila os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ORIGINAL - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - VALOR DA 

INDENIZAÇAO - MANUTENÇÃO - PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS 

DESPROVIDOS. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, 

pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar 

a inserção em cadastro de inadimplentes. - Nos casos em que o réu alegar 

ser cessionário de crédito, deve comprovar não somente a validade da 

alteração de titularidade por meio de contrato, mas também a existência e 

legalidade do negócio jurídico original. - Nos casos em que o réu não se 

desincumbir de seu ônus probatório e comprovar a legitimidade da dívida 

negativada, imperioso reconhecer a existência de danos morais, 

ressalvadas as hipóteses de aplicação da Súmula 385, do STJ. - A 

fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de 

forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, 

sem promover o enriquecimento ilícito da parte autora. - Nega-se 

provimento a ambos os recursos.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.162059-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES 

NÃO CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CESSÃO 

DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo nos casos de cessão de 

crédito (CC, art. 286), incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova 

idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, além de comprovar 

que o suposto devedor realmente contratou os valores cobrados, 

conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo 

porque, esse meio de prova não está ao alcance da autor ou de qualquer 

outra pessoa, senão da empresa que mantem o registro de todos os 

contratos e dados dos usuários. 2. A indenização por dano moral, que 

encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 

do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato 

ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo 

sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à 

psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 2. A simples 

cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral 

indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de 

serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, 

não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do 

autor, que sequer realizou o pagamento da cobrança.” (TJMT, Ap 

169038/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) 

(Destaquei). Desta feita, comprovada a inscrição indevida dos dados da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

No caso, embora esteja configurada a responsabilidade do réu pela 

inscrição indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

razão não assiste ao autor quanto ao dever ressarcitório. Com efeito, a 

atual orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta 

a concessão de indenização por danos morais, em decorrência de 

indevido protesto ou qualquer inscrição em cadastros de restrição 

creditícia, que, por força da preexistência de legítima anotação, não 

aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte de terceiros, assim 

como não macula a sua honra. Observe: "Direito processual civil e 

bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. 

Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. 

Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 
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A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existia 

outro apontamento em seu nome, realizados por empresa/instituição 

distinta. Assim, embora a parte autora afirme que tais apontamentos 

também eram irregulares e que existem demandas judiciais ajuizadas por 

tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento acerca de sua 

licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o requerente só 

faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza necessária, que 

todas as inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes eram 

ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua pretensão, pois as 

inscrições feitas em seu nome têm presunção de legitimidade, até prova 

em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO 

CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME 

DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando 

devidamente comprovada a fraude realizada por terceira pessoa, que 

efetuou a contratação em nome do autor, deve a fornecedora de serviços 

ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados, em razão da sua 

atividade. - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição 

(Súmula 385, do STJ). A negativação anterior no cadastro de 

inadimplentes presume-se legítima até que haja prova em contrário”. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos 

Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da 

súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não 

apresenta qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em 

discussão o cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial tão-somente para declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos no valor de R$ 4.438,96 (quatro mil, 

quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

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

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado. De São José 

do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Prov. 17/2020)
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AUTOS Nº. 1003736-85.2018.8.11.0037 REQUERENTE: GLEIZI CRISTINA 

DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: CLARO S/A. SENTENÇA Visto. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais, formulada por GLEIZI CRISTINA DA SILVA VIEIRA, em face 

de CLARO S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral 

em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. A parte requerida apresentou contestação arguindo, 

preliminarmente, a ausência de documento indispensável à propositura da 

ação e a prescrição, e no mérito postulou pela improcedência a inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Ausência de documento indispensável Em que pese os argumentos 

expostos pela requerida, verifico que a autora acostou o comprovante de 

endereço em seu nome, conforme se observa no Id. 28379721, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. - Prescrição Aduz o banco réu que o 

direito do autor encontra-se prescrito haja vista que a restrição é datada 

março de 2014 e a presente ação foi ajuizada somente em agosto de 

2018, portanto, após decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, 

do Código Civil para a pretensão de reparação civil. Em que pese os 

argumentos expostos, a norma disposta no art. 189 do Código Civil 

estabelece que: "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual 

se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". 

Contudo, o início da fluência do prazo prescricional decorre não da 

violação a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo 

seu respectivo titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo 

inicial do prazo prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o 

seu nome encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e 

não a data daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

/CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente agora teve ciência da negativação do 

seu nome e tendo a presente ação sido ajuizada em agosto de 2018, não 
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se há de falar em prescrição. Superada as preliminares, passo a analise 

do mérito da demanda. Superada as questões preliminares, passo a 

analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à 

integral reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As 

normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 196,47 (cento e noventa e 

seis reais e quarenta e sete centavos). A requerida, por sua vez, 

sustenta que a autora contratou o serviço de TV por Assinatura – “PCT 

NV FACIL FIDELIDADE 2013”, sob número de contrato 021/07697477-0 

através do canal televendas e a inadimplência das faturas, ocasionou a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Desta 

feita, embora a parte ré sustente a contratação dos serviços de tv por 

assinatura, não acostou nenhum documento que comprove as alegações, 

ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, cabia a 

requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado 

entre as partes, tal como gravação do call center, ante a possibilidade do 

contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias 

das telas dos sistemas de atendimento e faturas telefônicas, os quais são 

insuficientes para comprovar a existência do débito, já que produzidos de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido: “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0016887-80.2013.8.11.0015 APELANTE: CLARO S.A. APELADO: GILMAR 

LUIS DAGHETTI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE 

TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – 

VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS DE 

MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é 

prova suficiente das ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a 

inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos 

são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença 

para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação 

extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 

0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Impede destacar, que resta 

desnecessário a quebra do sigilo telefônico do número indicado pela ré, 

isso porque ainda que tal número esteja de alguma forma relacionado com 

a autora, tal fato, por si só, não comprova a existência do negócio jurídico 

firmando entre as partes, que culminou com a inscrição do débito nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, resta desnecessário a quebra do 

sigilo telefônico, razão pela qual o indefiro. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 
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imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 22 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-68.2019.8.11.0037
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LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)
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MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000508-68.2019.811.0037 Reclamante: LOURDES CECILIA HENZ 

HACHMANN. Reclamados: MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN, 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de 

Internação Compulsória proposta por LOURDES CECILIA HENZ 

HACHMANN em desfavor de MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN, bem 

como do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE (Id. 17760222). Foi deferida tutela antecipada em desfavor dos 

entes públicos para a disponibilização do tratamento de saúde/internação 

para a Sra. Margarete, ficando o município de Primavera do Leste 

responsável por iniciar o pagamento das despesas médico-hospitalares 

nos dois primeiros meses (Id. 17944337). O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação no Id. 18043509; O Município de Primavera do 

Leste no Id. 18044401; e a Reclamada Margarete, por meio do curador 

especial NAJU – UNIC, contestou no Id. 18870058. As peças 

contestatórias foram impugnadas no Id. 19825655. No Id. 23191395, foi 

informado pelo Centro de Tratamento que a Reclamada Margarete ficou 

internada pelo período de 06 meses, sendo que recebeu alta em 

07/08/2019. Relata, que os dois primeiros meses foram pagos pelo 

Município, sendo que em relação aos quatro meses restantes foi emitida 

nota fiscal em nome do Estado de Mato Grosso. Assim, foi efetuado 

bloqueio em desfavor do ente Estadual (Id. 23687668), sendo expedido 

alvará em favor da instituição de tratamento (Id. 23880146). Nos Ids. 

28090971 e 28757177, foi informado que a Reclamada Margarete 
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continuou o tratamento perante o CAPS do município. É a síntese 

necessária. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar e 

Mérito. Preliminarmente, o Município de Primavera do Leste alega a 

ilegitimidade ativa da Reclamante para requerer a internação compulsória 

da Sra. Margarete, por não ser pessoa incapaz ou interditada. No mérito, 

argumenta que não ficou comprovada a necessidade da internação, assim 

como defende a responsabilização do Estado, tendo em vista que a 

responsabilidade do município já teria se exaurido. O Estado de Mato 

Grosso alega que a pretensão autoral compromete o princípio da 

universalidade da saúde, por ser um direito social e não comportar 

pretensões individuais, bem como aduz inexistir fundamentos válidos para 

retirada da Sra. Margarete do convívio familiar. Pois bem. De início, afasto 

a preliminar levantada, pois a legislação de regência admite a internação 

compulsória mediante decisão judicial, bem como a internação involuntária, 

a pedido de pessoa da família, conforme reza o art. 6° da Lei n° 10.216/01, 

a saber: “Art. 6º (...) Parágrafo único. São considerados os seguintes 

tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá 

com o consentimento do usuário; “II - internação involuntária: aquela que 

se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - 

internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.” No que tange à 

ausência de comprovação da necessidade da internação, verifico que foi 

juntado aos autos Atestado Médico emitido por profissional que 

acompanhava o tratamento da Sra. Margarete (Id. 17760225). À guisa do 

arcabouço constitucional, a internação compulsória consiste em 

modalidade de internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo 

com o artigo 6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, 

está indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, 

sendo dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o 

paciente necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). 

Ademais, o direito à saúde é compreendido como um direito individual e 

coletivo. A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo 

Ministro Celso de Mello, relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao 

reconhecer o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado 

à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado à uma 

relação jurídica obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa 

justamente proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do 

poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. 

Destarte, diante da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é 

cabível a condenação do Poder Público, de forma solidária. Nesse ponto, 

importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade solidária 

entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em decorrência 

da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme decisão 

proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Por fim, imperioso ressaltar que 

não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo cumprimento 

da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a 

atuação jurisdicional para a internação da paciente. Portanto, deve ser 

reconhecida a responsabilidade solidária das partes Reclamadas, com a 

consequente procedência do pedido, sendo que a pretensão foi atendida 

integralmente por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar levantada, bem como 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados nos autos para 

CONDENAR o Município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso, 

solidariamente, à obrigação de fornecer o tratamento médico/internação 

para a Sra. Margarete Luzia Henz Hachmann, pelo que confirmo a tutela 

de urgência deferida. Consigno que já ocorreu a desinternação da Sra. 

Margarete, sendo que continua realizando tratamento perante o CAPS do 

município. Portanto, a tutela jurisdicional alcançou o seu objetivo, conforme 

se denota dos autos. Expeça-se, de imediato, alvará de eventual saldo 

remanescente em conta vinculada, em favor do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Expedido o alvará e transitada em julgado, 

arquive-se o processo, depois das baixas necessárias, com urgência, 

para fins de redução da taxa de congestionamento desta unidade 

judiciária. Primavera do Leste/MT, 21 de abril de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 21 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006227-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT22118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006227-31.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MANUEL DOMINGUES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Mérito A parte requerente MANUEL DOMINGUES DA SILVA que foi 

impedido de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em 

razão da restrição ao crédito no valor de R$266,10 com vencimento em 

21/11/2016, com inclusão em 21/04/2017. Sustenta que obteve vínculo 

contratual com a requerida através do terminal n°66-3497-1395, que por 

sua vez, fora encerrado após a mudança de endereço para local onde 

não há portabilidade, todavia, tentou resolver o impasse 

administrativamente, no entanto, não obteve êxito. A requerida sustenta 

em defesa que “A negativação se refere a linha fixa 6634971395 em que 

foi ativa em 08/01/2005 e cancelada em 27/03/2017 por solicitação do 

cliente. Houve solicitação de mudança de endereço em 16/10/2016 tendo 

sido cancelada tal solicitação em 19/10/2016. Desta forma, como não 

houve solicitação de cancelamento da linha, a mesma ficou ativa até 

27/03/2017, quando foi devidamente cancelada. Com isso, o autor possui 

a seguinte fatura em aberto :meses de 11/2016 e 03/2017 totalizando 

débito no valor de R$275,”. SIC 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 reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha a requerida alegado que a parte autora não solicitou o 

cancelamento da linha e que foi cancelada em decorrência da 

inadimplência, o contrato trata-se de linha fixa e a parte autora mudou de 

endereço e pediu a portabilidade para o novo endereço, fato esse 

confirmado pela reclamada na contestação, confirmando inclusive que o 

pedido se deu no dia 16.10.2016. Ademais, a ficha de visita técnica 

realizada em 18.10.16 (juntada no id. 25431190, embora com a 

nomenclatura de arquivo "procuração”) é expressa no sentido de que 

"Bairro não possui rede da Oi" (na primeira página) e "endereço da 

instalação com impossibilidade técnica para execução" (segunda página). 

Ora, se a própria reclamada confessa que não dá para transferir, é óbvio 

que a afirmação da empresa de que a parte reclamante não pediu o 

cancelamento não tem a menor consistência. Mesmo porque, a reclamada 

tem que prestar eficientemente seu serviço, o que passou ao largo de 

demonstrar neste caso. Registra-se que a data da mudança de residência 

da reclamante coincide com o início do período de cobrança das faturas 

objeto da lide (nov/2016 a março/2017). Nenhum consumidor em sã 

consciência deixaria de pedir o cancelamento do serviço se este não mais 
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está à sua disposição. Muito menos pode a concessionária continuar nas 

cobranças se não está prestando o serviço, pois isso acarretaria 

enriquecimento ilícito desta que já é a parte mais forte na relação 

comercial, tanto pelo seu aparato técnico como econômico. A reclamada, 

sabendo da mudança de endereço da reclamante, e não tendo condições 

técnicas de realizar a portabilidade da linha para o novo endereço, deve 

providenciar, por óbvio, o seu cancelamento, sendo presumível que o 

pedido tenha sido realizado pela reclamante que, repito, não pode 

continuar pagamento por um serviço que não está sendo prestado pela 

ineficiente concessionária de serviço público Portanto, indevida a 

cobrança referente às faturas dos meses 11/2016 a março/2017, sendo 

procedente o pleito de sua inexigibilidade. Pleiteou ainda a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

ao argumento de que teve seu nome negativado indevidamente. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. 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 reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. Entendo que a 

utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A requerida apresentou 

pedido contraposto, todavia, o débito restou comprovado como indevido, 

motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela 

procedência da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível 

o débito referente às faturas dos meses 11/2016 a 03/2017; b) condenar 

a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação (12/11/2019) por se tratar de ilícito contratual e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Ratifico a liminar. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 20 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ MILESKI MARCONDES (REQUERENTE)

ZENOVIA RIJKOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1003202-10.2019.8.11.0037 Vistos. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais interposta por EDSON LUIZ 

MILESKI e ZENOVIA RIJKOFF contra o BANCO DO BRASIL, todos 

qualificados. Narram os autores que foram correntistas do banco 

requerido entre os meses de junho de 1998 a dezembro de 2018, titulares 

de uma conta corrente nº. 33.712 -9, agência 3290 -5, sendo 

disponibilizado pelo réu cartões de débito/crédito e folhas de cheque, para 

as devidas movimentações. Informou que nos dias 26 e 27 do mês de 

junho de 2018, foram realizados saques, pagamentos e efetuado 

transferências em valores que totalizam R$31.935,94, na conta acima 

mencionada, sem seu conhecimento e consentimento, e, na data 

26/06/2018, foram retiradas quarenta e duas folhas de cheques, as quais 

foram utilizadas em compras realizadas na cidade de Cuiabá/MT. 

Assinalou que, no dia 26 de junho foi vítima de furto, sendo levada sua 

carteira com documentos e cartões da conta corrente no qual é titular 

junto ao Banco Réu, o que fora comunicado a autoridade policial, conforme 

Boletim de Ocorrência nº. 2018.201780. No dia seguinte ao roubo, 27 de 

junho de 2018, se deslocaram a agência da cidade de Primavera do Leste, 

onde são titulares da conta, para solicitar providencias no sentido de 

cancelar seus cartões. Na mesma data, foram efetuadas (02) duas 

transferências no valor de R$ 4.000,00 e valor de R$8.000,00 e um saque 

com cartão no valor de R$1.700,00. Já na cidade de Primavera do 

Leste/MT registraram novo Boletim de Ocorrências, ocasião que 

solicitaram fossem sustadas todas as folhas de cheques. Em de 28/06/ 

2018, a Ré estornou o valor de R$31.935,94, na conta dos Autores. 

Todavia, em 26/07/2018, foram debitados os valores de R$23.936,30, todo 

o valor que o autores possuíam na conta. Diante dos fatos os autores 

foram até a agência e receberam uma notificação do Réu, constando que 

foi concluída a apuração do processo, e julgado improcedente, sem 

esclarecer quais foram as medidas tomadas. Assim, requereu a 

condenação do requerido ao pagamento a título de dano materiais, no 

valor de R$24.547,65, e, ainda, a danos morais no equivalente à 15 

(quinze) salários mínimos, inversão dos ônus da prova e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios. A exordial foi instruída com 

documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (id 22472305) 

afirmou que não persiste o dever o indenizar posto que as transações 

foram feitas com uso das senhas (de conhecimento exclusivo da cliente) 

e cartão com chip (não passível de clonagem). Logo, não há falha do 

banco réu no presente caso. Expôs que o autor confessou que sua 

carteira, foi furtada, e possivelmente as senhas, o que teria permitido a 

realização das transações. Destacou que as senhas são sua assinatura 

eletrônica de uso pessoal e intransferível e não devem ser repassadas a 

terceiros, não possuindo o banco réu qualquer responsabilidade por 

eventuais prejuízos decorrentes da quebra de sigilo, pelo cliente, das 

senhas eletrônicas, senha da Central de Atendimento BB e do código de 

acesso e seu uso. Insurgiu em relação ao postulado inversão do ônus 

probatório. Realizada audiência de conciliação, esta foi inexitosa (id 

22501343). Houve réplica, vide id 22666666. É o resumo do necessário. 

Fundamento e julgo. A matéria discutida nos presentes autos é 

exclusivamente de direito e não havendo necessidade de dilação da 

instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova além 

daquelas já vindas aos autos, incide na espécie o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com arrimo no qual passo a proferir 

julgamento no estado em que o processo se encontra. - Da aplicação do 

CDC O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos 

bancários, pois há uma prestação de serviços, estabelecendo-se uma 

relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente. 

Nesse sentido, a Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do 

consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A responsabilidade é, 

sem sombra de dúvidas, objetiva, encontrando fundamento na Teoria do 

Risco, ou seja, a instituição financeira deve responder pelos defeitos 

resultantes do negócio independentemente de culpa. Assim, as 

instituições financeiras somente não serão responsabilizadas por fato do 

serviço quando houver prova da inexistência do defeito no serviço 

prestado, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 

14, § 3º, do CDC, o que ocasionaria a quebra do nexo de causalidade. Eis 

a dicção do artigo supramencionado: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

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 – que, tendo prestado o serviço, o 
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defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Em 

relação à culpa exclusiva da vítima, verifica-se sua ocorrência quando a 

conduta do próprio consumidor, foi a causa direta e determinante ao dano 

experimentado, não sendo impossível imputar qualquer defeito ao serviço 

prestado. - Da culpa exclusiva dos autores Na hipótese dos autos, o autor 

registrou em 26/06/2018, às 18h23min, boletim de ocorrências n. 

2018.201780 noticiando o furto de sua carteira com documentos e cartão 

magnéticos e outros (vide id 207331330). Comunicou a agência bancária a 

ocorrência em 27/06/2018 (id 20733137) e em 28/06/2018 formalizou a 

contestação de débito - ROI – Termo de compromisso (id 20733566). 

Apenas em 04/07/2018, registrou Boletim de Ocorrência na cidade de 

Primavera do Leste (Bo n. 2018.201780 – ID 20733135), quando solicitou 

fossem os cheques sustad0s . As transações bancárias realizadas e não 

autorizadas teriam sido realizada, em sua grande maioria nos dia 26/06 e 

três delas (duas transferências e um saque) no dia 27/06, vide documento 

manuscrito direcionado à agencia bancária id 20733137. Note-se, 

portanto, que no momento que as transações bancárias, as quais, por sua 

natureza exigem senha, foram realizadas, a instituição financeira não tinha 

conhecimento do ocorrido, logo, não pode ser responsabilizada pela 

conduta. Neste interim, convém anotar que com a finalidade de evitar 

fraudes, são tomadas medidas de segurança pelas instituições 

financeiras, as quais devem ser igualmente tomadas pelos usuários. Entre 

elas a de guardar e conservar o cartão em local seguro, não permitindo o 

uso por terceiros; e manter o sigilo das senhas relativas ao cartão, as 

quais são de uso pessoal e intransferível. Desta forma, o usuário da 

instituição financeira é o único responsável pelo guarda do seu cartão 

magnético e, principalmente, pelo sigilo de sua senha pessoal e 

intransferível. Assim, o vazamento da senha, utilizada para realização das 

transações bancárias contestadas pela autora não pode ser imputado a 

parte ré, já que não noticiada qualquer transação bancária após ter sido a 

agencia cientificada do furto. Assim, se houve fraude, foi o próprio 

demandante quem colaborou para a ocorrência dos fatos. Primeiro, por 

não resguardar corretamente o seu cartão e, principalmente, a senha, não 

podendo referida responsabilidade ser transferida à instituição bancária. 

Nesse sentido, o seguinte aresto: RECURSO ESPECIAL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS 

MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE - CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ART. 14, § 3º DO CDC - IMPROCEDÊNCIA. 1 - 

Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de 

conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista 

cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua 

senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o 

cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. 

Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que 

contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e 

estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU 

de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, 

DJU de 19.08.2002). 2 - Fica excluída a responsabilidade da instituição 

financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o 

defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). 3 - Recurso conhecido e 

provido para restabelecer a r. sentença. (REsp 601.805/SP, Rel. Ministro 

JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 

14/11/2005, p. 328). Portanto, considerando que eventuais prejuízos 

amargados pela parte autora se deram por sua culpa exclusiva, mister a 

improcedência da ação da ação. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, eis que não se vislumbra no caso em 

análise nenhuma conduta ilícita praticada apta a ensejar o dever de 

indenizar. Por conseguinte, resolvo o mérito da ação, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

autores nas custas e despesas processuais, assim como em honorários 

advocatícios, em virtude do princípio da gratuidade da justiça incidente no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, sendo que 

não vislumbrada eventual má-fé dele, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 

n.° 9.099/1995. Transitada em julgado esta decisão, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. De São José do Rio Claro-MT 

para Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 163852 Nr: 2150-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL IVAN REUTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar ISMAEL IVAM 

REUTOV, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 

da Lei n. 10.826/03.Passo a dosimetria da pena.A pena prevista para este 

crime é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do Código Penal, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a no 

mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados à 

base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena esta que 

torno definitiva.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.De outra parte, presentes 

os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da 

execução penal (art. 66, V da Lei n. 7.210/84).Isento o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais.Outrossim, 

encaminhem-se a arma e as munições apreendidas (fls. 09/10) ao 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizado, a fim de que sejam destruídas, nos 

termos do art. 25 da Lei n. 10.823/03.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 234051 Nr: 6421-48.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO OLEA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Ante o exposto e do mais que dos autos consta, julgo improcedente o 

pedido, absolvendo sumariamente MAURO OLEA AGUILAR, qualificado 

nos autos, da acusação do cometimento do delito previsto no artigo 302, 

caput, da Lei Federal número 9.503/97, nos termos do art. 386, III do 

Código de Processo Penal.P.R. I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 22 de abril de 2020. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005140-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007492-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLY DOS SANTOS GOMES (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))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 22 de MARÇO 

de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA DE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de JUNHO 

de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(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 FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

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

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1001825-63.2017.8.11.0040 Valor da causa: R$ 86,48 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANALICE DE MATOS Endereço: RUA 

CACADOR, 586, JARDIM TROPICAL, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 INTIMANDO: ANALICE DE MATOS INTIMAÇÃO DA 

PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 

562,52, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá 

ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante 

de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as 

devidas baixas. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. Sorriso, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

AGOSTO de 2019, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006945-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 29 de MAIO de 

2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003231-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ABEL LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003986-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

OUTUBRO de 2019, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003982-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BUSELLO DE OLIVEIRA BARBOSA (REU)

 

Lotação Destino: DCA - Divisão de Arrecadação e Fiscaliz. do Foro 

Judicial - SDCR 0713833-43.2020.8.11.0040 Protesto 189/2020 1 Inscrição 

no Protesto do Devedor NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS 

INTIMAS LTDA-ME, CPF/CNPJ nº 13,303,752/0001-73 , referente ao saldo 

devedor de Custas Judiciais no valor de R$413,40 e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 146,44 – Processo nº 1003982-72,2018.811.0040 Classe do 

Feito Processo Volume Assunto Número Único Tipo And./Descrição: 

Remessa Desemb./Mag.: Prazo de Resposta: Caixa 0 Devedor: NEURA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS INTIMAS LTDA-ME

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SUFREDINI (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))

 

Lotação Destino: DCA - Divisão de Arrecadação e Fiscaliz. do Foro 

Judicial - SDCR 0713834-28.2020.8.11.0040 Protesto 190/2020 1 Inscrição 

no Protesto do Devedor LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI, CPF/CNPJ 

nº 589.841.279-49, Referente ao saldo devedor de Custas Judiciais no 

valor de R$413,40 e Taxa Judiciária no valor de R$196,20 – Processo nº 

1002234-68,2019 .811.0040 Classe do Feito Processo Volume Assunto 

Número Único Tipo And./Descrição: Remessa Desemb./Mag.: Prazo de 

Resposta: Caixa 0 Devedor: LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SUFREDINI (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))

 

Lotação Destino: DCA - Divisão de Arrecadação e Fiscaliz. do Foro 

Judicial - SDCR 0713835-13.2020.8.11.0040 Protesto 191/2020 1 Inscrição 

no Protesto do Devedor LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI, CPF/CNPJ 

nº 589.841.279-49, referente ao saldo devedor de Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e Taxa Judiciária no valor de R$ 197,83 – Processo nº 

1002237-23,2019.811.0040 Classe do Feito Processo Volume Assunto 

Número Único Tipo And./Descrição: Remessa Desemb./Mag.: Prazo de 

Resposta: Caixa 0 Devedor: LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006331-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

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

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BELATTO, na pessoa de seu sucessor 

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de 

JUNHO de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE HELENA KASBURG (REQUERIDO)

ALEMÃO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004605-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de ABRIL 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de ABRIL 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004298-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIDE SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

OUTUBRO de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA IZAURA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NEVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 

de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005601-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de MARÇO 

de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006089-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006089-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006089-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

JULHO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN MIGUEL DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-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))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de 

ABRIL de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a parte à audiência designada, ficando a parte interessada ciente que o 

não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN MIGUEL DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-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 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de 

ABRIL de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a parte à audiência designada, ficando a parte interessada ciente que o 

não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (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:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 17:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005516-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 28248627, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006630-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEAL DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006630-88.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 04/03/2020 Hora: 10:50 .

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006630-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEAL DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 29917853, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1006760-78.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 11/03/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 30152699, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 
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Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010318-41.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 04/03/2020 Hora: 18:30 =

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID ............., sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006774-62.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 11/03/2020 Hora: 09:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID30152710, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010931-66.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID1044411, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1002860-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA OAB - BA25651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Autos nº 1002860-92.2016.8.11.0040 Vistos etc. Direto ao ponto, 

INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na forma pugnada pela parte 
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autora, pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía qualquer 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, certo é que 

tal prática deve ser encarada como exceção quando robustamente 

comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte 

para arcar com tal ônus, o que não se satisfaz com a simples declaração 

na petição inicial. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção e arquivamento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Decorrido o prazo, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de 

novembro de 2016. Jacob Sauer Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1002860-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA OAB - BA25651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Autos nº 1002860-92.2016.8.11.0040 Vistos etc. Direto ao ponto, 

INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na forma pugnada pela parte 

autora, pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía qualquer 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, certo é que 

tal prática deve ser encarada como exceção quando robustamente 

comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte 

para arcar com tal ônus, o que não se satisfaz com a simples declaração 

na petição inicial. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção e arquivamento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Decorrido o prazo, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de 

novembro de 2016. Jacob Sauer Juiz de Direito em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004096-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCINO ROQUE ORTH OAB - MT24905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE SCHNEIDER (REQUERIDO)

ELIANE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 22/04/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007298-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENTINO PETRI (EXECUTADO)

ELSA FRIGERI PETRI (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

MARCELO CESAR PETRI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

INFORMAR O NÚMERO DAS CONTAS CORRENTES, DA AGÊNCIA E 

BANCO A QUE SERÃO TRANSFERIDOS OS VALORES POR ALVARÁ, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005986-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUDNISKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que os Embargos de Declaração foram opostos 

tempestivamente, desta forma procedo a intimação da parte requerida, 

para apresentar contrarrazões aos Embargos. Sorriso, 22/04/2020. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

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:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002197-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RODRIGUES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002197-07.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

JONAS GONCALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: CLEVERSON RODRIGUES 

MACHADO Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência de 

natureza cautelar em caráter antecedente ajuizada por JONAS 

GONÇALVES DE ALMEIDA em face de CLEVERSON RODRIGUES 

MACHADO, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que as 

partes celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e 

Venda, o qual tinha por objeto uma propriedade rural e alguns implementos 

agrícolas, além de alguns animais, sendo estipulado o valor de R$ R$ 

430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), cujo pagamento seria 

realizado através de dois cheques, sendo o primeiro no valor de 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de nº 850330, com vencimento 

previsto para 15/02/2020, e o segundo no valor de R$280.000,00 

(duzentos e oitenta mil reais), de nº 850331, com vencimento previsto para 

30/03/2020, ambos da conta nº 21.543-0, do Banco do Brasil, agência da 

cidade de Terra Nova do Norte, MT, de titularidade de GOUPAGRA 

COMBUSTÍVEIS LTDA. Aduz que o requerido tomou posse do imóvel 
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imediatamente após a celebração do contrato pelas partes, sendo que 

próximo a data prevista para o vencimento do primeiro pagamento este 

solicitou ao autor que emitisse Guia de Trânsito Animal (GTA) sob a 

justificativa de que poderia assim transferir os animais que haviam sido 

negociados para a propriedade de um vizinho, eis que essa propriedade 

tinha mais disponibilidade de pastagem para promover a engorda do gado 

para posterior venda. Narra o autor que, a pedido do réu, emitiu a referida 

GTA em favor de NATHIELI ROMANO, com destino ao Sítio Duas Meninas, 

constando a quantia de 28 (vinte e oito) cabeças de gado, sendo que a 

diferença entre as 16 (dezesseis) cabeças já negociadas com o réu seria 

posteriormente quitada por este. Narra que ao chegar a data aprazada o 

cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, assim, o réu não realizou 

o pagamento ao autor, tendo, contudo, se apropriado dos bovinos do 

autor, de modo que requer em caráter antecedente seja determinada a 

busca e apreensão dos animais bovinos na propriedade de Nathieli 

Romano, local denominado sítio duas meninas, conforme atestado na guia 

de transporte. É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO ao 

autor a assistência judiciária pugnada na exordial. Prosseguindo, em que 

pese a denominação dada pelo autor de ação cautelar antecedente, 

verifico que o pedido inserto na inicial possui cunho parcialmente 

satisfativo da demanda final, tratando-se, portanto, de tutela antecipada. 

Sendo assim, aplica-se o disposto no art. 305, parágrafo único, do CPC: 

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar 

em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido 

a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o 

disposto no art. 303. Dessa feita, deverá a presente demanda seguir o rito 

disposto no art. 303 e seguintes, que trata acerca da tutela antecipada 

antecedente. Pois bem. Para concessão da liminar é necessário o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Códex instrumental 

Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” O primeiro requisito, 

fumus boni juris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por 

um juízo superficial de cognição. In casu, a despeito do autor demonstrar a 

relação negocial estabelecida com o réu, a medida liminar vindicada, qual 

seja a busca e apreensão de bovinos na localidade denominada Sítio Duas 

Meninas não merece guarida, eis que referido local é de propriedade de 

terceira estranha a lide, Sra. Nathieli Romano, consoante discriminado na 

Guia de Transporte Animal (GTA) colacionada em id. 31128341, razão pela 

qual mostra-se temerária decisão que possa atingir direito de terceiro de 

boa-fé. Além disso, o autor não obteve êxito em demonstrar nos autos os 

alegados ajustes estabelecidos com o requerido no que tange ao 

transporte dos bovinos, de modo que ausente o fumus boni iuris 

necessário no presente caso, sendo necessária dilação probatória a fim 

de examinar todo o cenário da relação negocial. Diante de tais 

considerações, INDEFIRO a tutela antecipada pretendida. Não obstante, 

firme no poder geral de cautela, INTIME-SE a Sra. Nathieli Romano 

proprietária do Sítio Duas Meninas a fim de que tome conhecimento acerca 

da existência da presente ação, devendo o autor indicar seu respectivo 

endereço a fim de viabilizar tal intimação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Ressalto o imediato cumprimento da intimação supra ante o 

enquadramento na exceção prevista no art. 5º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020. Ademais, INTIME-SE o autor para que promova o aditamento da 

petição inicial, devendo constar os demais pedidos, no prazo de 05 dias, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 303, §1º, I e §6º, do CPC. 

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de julho de 

2020, às 16h:30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Por fim, 

CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos arts. 

334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da resposta 

deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002273-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA TIO LIMA LTDA (AUTOR(A))

FRANCISCO ENOQUE BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002273-31.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CEREALISTA TIO LIMA LTDA, FRANCISCO ENOQUE BENTO REU: 

ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de negativa de débito c/c rescisão 

contratual e cancelamento de protesto com indenização por danos 

materiais, danos morais e perdas e danos proposta por CEREALISTA TIO 

LIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 

FRANCISCO ENOQUE BENTO, em face de ELETROMAQ COM. DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI (anterior GABRIEL A R NETO E CIA LTDA 

ME, ambos qualificados na exordial, alegando, em síntese, que no início do 

ano de 2018 contratou a empresa requerida para executar o projeto de 

prevenção e combate a incêndio e pânico, pactuando o valor de R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para a execução de todo o projeto, o 

qual se daria de forma parcelada através dos boletos bancários emitidos 

em nome da pessoa física do representante legal da empresa, Sr. 

Francisco Enoque Bento. Segue narrando que efetuou o pagamento da 

quantia equivalente a R$126.871,89 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e 

setenta e um reais e oitenta e nove centavos), até a data de 25.04.2019, 

contudo, em virtude da morosidade da empresa ré na conclusão dos 

serviços advertiu-a da suspensão dos pagamentos até o término da 

prestação de serviços. Posteriormente, tomou conhecimento acerca da 

existência de diversos apontamentos de títulos a protesto no Cartório de 

2º Ofício Extrajudicial de Sorriso–MT, sendo estes os boletos bancários 

emitidos pela ré que perfazem a quantia de R$47.693,40 (quarenta e sete 

mil e seiscentos e noventa e três reais e quarenta centavos). Por tais 

razões, e após ser notificada pelo Cartório paga pagamento dos boletos 

que considera inexigíveis, manejou a presente ação com a finalidade de 

ver suspendidos e/ou cancelados referidos protestos, inclusive em 

caráter liminar. No mérito requer a condenação da requerida em danos de 

ordem moral e material, além da declaração de inexistência do débito 

discutido nos autos. A inicial veio acompanhada dos documentos de ID. 

31283296 e seguintes. Os autos vieram conclusos para apreciação do 

pleito liminar. É O BREVE RELATO. DECIDO. Analisando sumariamente os 

argumentos e a documentação apresentada, constato que emprestam 

certa verossimilhança às alegações da autora, na exata medida em que 

esta demonstrou a existência de relação negocial entre as partes em 

virtude de diversos pagamentos efetuados pela autora para a empresa ré 

durante os anos de 2018 e 2019, consoante comprovantes colacionados 

em id. 31283311. Quanto ao periculum in mora, o simples protesto em face 

do requerente e, consequentemente, inclusão de seu nome junto aos 

órgãos de restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, posto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo nem razoável que o autor tenha seu nome maculado 

antecipadamente. Contudo, para resguardar o tratamento isonômico às 

partes e, visando o ressarcimento de eventuais danos que a providência 

possa causar a ré, na esteira do art. 300, § 1º do CPC, entendo 

necessário o oferecimento de caução suficiente à garantia do Juízo, a 

saber, o depósito judicial do valor integral dos títulos protestados. Posto 

isso, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO 

ANTECIPATÓRIO, de modo que DETERMINO a sustação ou baixa do 

protesto indicado na inicial, enquanto perdurar a discussão da ação, 

CONDICIONANDO, contudo, a efetivação da medida ao depósito do valor 

integral dos títulos ora protestados. Para o caso de desobediência, fixo 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. 

Garantido o Juízo devidamente comprovado nos autos, EXPEÇA-SE 

imediatamente o mandado ao Cartório competente para as providências 

cabíveis, eis que o caso se enquadra na exceção prevista no art. 5º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020. Sem prejuízo, DESIGNO, desde já, 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia_20 de Julho de 2020, às 17h00min, 
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a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002283-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CLAUDIR ROSSETTO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002283-75.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Conste 

ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo oposição de 

embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002286-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELI AZEREDO RIBAS (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002286-30.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Conste 

ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo oposição de 

embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002248-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO RAMOS (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002248-18.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Conste 

ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo oposição de 

embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002287-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEILSON SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002287-15.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002328-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOPOMAP EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES MACIEL OAB - GO21005 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTAL AGRIMENSURA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALAN CRISTHIANO DALL AQUA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002328-79.2020.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, DETERMINO 

seja certificado quanto o recolhimento das custas. Havendo necessidade 

de manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Desde já. para 

cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 05 de Agosto de 2020, às 

14h30min. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002344-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTAO PARAFUSOS LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002344-33.2020.8.11.0040. DEPRECANTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DEPRECADO: 

NORTAO PARAFUSOS LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de pedido 

realizado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

qualificado nos autos da Ação da Busca e Apreensão de nº 

1014549-09.2019.8.11.0015 em tramite na 4º Vara Cível na Comarca de 

Sinop/MT, em face de NORTAO PARAFUSOS LTDA, requerendo o 

cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida por aquele Juízo, 

nos termos do art. 3.º, § 12 do Decreto Lei n. 911/1969. É O RELATO DO 

NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à autenticidade 

dos autos que originaram a presente. Após, em sendo confirmada a 

autenticidade dos autos de origem e, comprovado o recolhimento das 

custas, se for o caso, considerando que a parte requerente cumpriu o que 

determina o art. 3.º, § 12 do Decreto Lei 911/1969, DETERMINO o 

cumprimento da liminar de Busca e Apreensão deferida pelo Juízo da 4º 

Vara Cível da Comarca de Sinop/MT tendo por objeto a apreensão do 

veículo descrito em inicial, depositando-o com a parte autora ou em mãos 

de quem por ela indicado. Realizada a apreensão dos veículos, INTIME a 

instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o art 3.º § 13 do 

Decreto Lei 911/1969. Determino o imediato cumprimento eis que o caso se 

enquadra na exceção prevista no art. 5º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005384-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA DA SOLEDADE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005384-28.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante da manifestação 

de id. 25924507, PROSSIGA no cumprimento da determinação de id. 

25146910. Oportunamente, Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

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:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004259-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA JANETE MEES NICOLODI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004259-25.2017.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 27086136, o exequente pugnou pela busca de bens via Renajud, bem 

como a inclusão da executada no sistema CNIB – Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens, inclusão nos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC e intimação 

da executada para indicar bens passíveis de penhora. Pois bem. 

Relativamente o pedido - sistema CNIB – Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens, entendo que não merece acolhida, pois para ser 

admitido, o pedido do exequente devem estarem vinculados a uma ordem 

lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou com a 

indução da parte devedora ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva. Importante destacar que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso 

ao autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a indisponibilidade de bens 

através do CNIB e busca junto ao CCS – Cadastro de Cliente do Sistema 

Financeiro Nacional não consubstancia medida necessária para assegurar 

tal intento. Nesse sentido, vejamos: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Pretensão de decreto de 

indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade 

de Bens CNIB. Não cabimento. Medida excepcional e contraproducente, 

pois não garante a satisfação do crédito. Existência de outros 

mecanismos de busca à disposição do exequente, mais eficazes e menos 

gravosos ao devedor. Recurso não provido. (TJSP-11ª Câmara de Direito 

Privado, AI 2055050-16.2019.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos, j. 

2.5.2019) MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSURGÊNCIA 

CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

CNIB MANUTENÇÃO A providência pretendida pela exequente consiste em 

medida excepcional e contraproducente, que sequer garante a satisfação 

do débito. Recurso desprovido. (...) Embora o art. 139, inciso IV, do Código 

de Processo Civil estabeleça que o juiz pode “determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, necessárias para 

assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária”, somente devem ser adotadas 

aquelas que se mostrem razoáveis e proporcionais ao alcance do objetivo 

que se pretende, qual seja, o pagamento do débito. Nessa ordem de 
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ideias, o decreto de indisponibilidade de bens do devedor, respeitados os 

argumentos da agravante, é medida extrema e injustificada na hipótese, 

porque não se revela útil à satisfação do crédito, nem à garantia da 

execução. (...) Por essas razões, a decisão atacada deve ser mantida. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento nº 

2232017-47.2018.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Walter 

Fonseca, j. 07/02/2019) Grifos nossos. Por tais razões, INDEFIRO o pleito. 

No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016. Sendo exitosa a 

busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o respectivo 

termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. Após, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da executada, 

CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias. Sem prejuízo, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do 

CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, 

DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF do devedor nos cadastros de 

inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara 

providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. DEFIRO ainda a 

expedição, conforme requerido no item 4 do petitório de id. 27086136. Por 

fim, INTIME-SE a executada para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando a possibilidade de aplicação de multa de 10% sobre o valor 

da execução, nos termos do art. 774, do CPC (item 6 do petitório de id. 

27086136). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003174-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BEJAMIM ANDRADE CORTE (EXECUTADO)

ANTONIO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003174-04.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante do acolhimento da 

exceção de pré-executividade e consequente desconstituição da penhora 

do bem móvel (id. 25684354) e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do CPC. Por outro lado, 

sendo infrutífera a busca, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, diante das inovações 

trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do 

mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002310-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DEMARCO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEILIANE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002310-58.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANGELO DEMARCO JUNIOR REQUERIDO: MARIA LEILIANE DOS SANTOS 

DA SILVA Vistos etc. Analisando a exordial, observo que o autor requerer 

o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas sucessivas, a vencer 

no dia 20 de cada mês. Sobre o tema, dispõe o art. 98, §6º, do CPC, o 

seguinte: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. (...); § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, 

Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da 

justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Código de Processo Civil trouxe a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. No caso em tela, 

não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, já que as 

custas atingem valor considerável. Desta forma, nos termos do art. 98, § 

6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais em 04 (quatro) 

parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 1º (primeiro) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento 

de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. Posto isso, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da 

primeira parcela relativa as custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Após a comprovação do pagamento da primeira 

parcela relativa as custas, façam-me os autos conclusos para análise do 

pedido liminar. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003849-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUDILA ROBERTO BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

CAMILA SALDANHA MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA OAB - MT23152/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003849-64.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o pleito de 

desistência formulado em id. 23861005, INTIME-SE a requerida para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância 

com o disposto no art. 485, §4º, do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004633-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE SOUZA MOREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1004633-41.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, diante da 

certidão de id. 18858581, INTIME-SE a parte autora, através da Defensoria 

Pública, para declinar seu atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, ante a tentativa frustrada de citação pessoal do requerido, 

CUMPRA-SE consoante determinado em id. 13054492. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005040-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELERES DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005040-47.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da certidão de id. 

18711660, bem como a ausência da parte autora na sessão de mediação 

(20725755), apesar de devidamente intimada (id. 19045157), INTIME-SE a 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o atual endereço do 

demandado e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004725-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGS MADEIRAS LTDA - ME (REU)

LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS (REU)

EDUARDO NICHELE DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA DA SILVA OAB - SP0135868A (ADVOGADO(A))

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004725-19.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, DETERMINO 

a Secretaria da Vara que proceda a regularização do polo passivo da 

demanda, observando-se a sentença proferida em id. 17331924. No mais, 

considerando que não houve o cumprimento integral da decisão de id. 

17331924, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 20 de Julho 

de 2020, 14h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004851-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIBERO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004851-69.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a expert 

nomeada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

impugnação ao laudo pericial (id. 26433838). Após, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, anotando prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004810-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA AGROCIENCIA INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004810-05.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando a inércia 

da parte autora no tocante a determinação exarada em id. 16960186, 

devidamente intimada através de seus patronos, INTIME-SE a 

representante legal da parte autora para manifestar-se quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito, indicando o endereço da parte 

demandada e/ou requerente do que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no art. 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção. Oportunamente e, sendo o caso, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005005-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004851-69.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da certidão de id. 

18263220, INTIME-SE o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar seu 

atual endereço, possibilitando a redesignação da perícia, consoante 

requerimento de id. 20636076, sob pena de extinção do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003948-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PREIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003948-34.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por LUCIANO PREIMA em face de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A exordial veio acompanhada dos 

documentos de id. 9245617 e ss. Despacho inicial, id. 13357711. A 

contestação se acha encartada em id. 14945422. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a inépcia da inicial em razão da 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como 

falta de requerimento administrativo. Sustentou ainda, a necessidade de 

juntada de comprovante de residência para fins de aferição da 

competência. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou 

aos autos os documentos de id. 14945427 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 18890306. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

análise das preliminares arguidas. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de 

agir do autor em razão da falta do requerimento administrativo. Em que 

pese tal alegação, a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que 

restou suficientemente demonstrada a realização do pleito 

administrativamente. Mas não é só. No ponto, convém destacar que o 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido que diante da apresentação de contestação pela 
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parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar levantada. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

da ausência de comprovante de residência pelo autor, impossibilitando a 

averiguação acerca da competência do foro. Sem delongas, em que pese 

os argumentos da parte demandada, convém destacar que a juntada do 

comprovante de endereço não constitui documento indispensável à 

propositura da demanda quando os demais documentos encartados aos 

autos (B.O., fichas médicas, procuração, etc.) apontam que o mesmo 

reside neste Município, pelo que tal preliminar também resta REJEITADA. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, devidamente cadastrado no Banco de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme ficha cadastral 

anexa, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. ARBITRO 

em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os 

custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela parte 

demandada, eis que o autor é beneficiário da AJG. Desta feita, INTIME-SE 

a demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários depositados a favor do 

perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas 

ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004398-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILANY DA SILVA TEIXEIRA TOSCANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TOSCANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004398-74.2017.8.11.0040 Vistos etc. Sem delongas, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de Agosto 

de 2020, às 13h30min. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004315-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR(A))

JOCELAINE BACON MANFIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (REU)

DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004315-58.2017.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO, por ora, a 

citação editalícia, haja vista que se trata de providencia excepcional, 

somente podendo ser deferida quando esgotados os meios de citação 

pessoal. Desta feita, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda a 

busca de endereço dos demandados, conforme Ordem de Serviço n. 

01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação dos 

requeridos, redesignando a audiência de conciliação. Em caso negativo, 

em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de 

Processo Civil, CITEM-SE os requeridos por edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo 

constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA para defender os interesses dos demandados, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003956-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FELIPE MORELO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003956-11.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 21872500, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003133-37.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003133-37.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 

26536826 e, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando 

cópia da operação anexa. Restando frutífera a diligência, EXPEÇA-SE o 

necessário a citação da parte demandada, redesignando a audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Por outro lado, sendo inexitosa, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005219-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREOSVALDO TEODORO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005219-78.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 29116208. Desta feita, REDESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 20 de Julho de 2020, 16h00min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003591-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. PEREIRA - ME (REU)

POTENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REU)

RICARDO ANDERSON CASALE (REU)

WALDECIR SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA OAB - RJ60922 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003591-54.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre o Ministério Público Estadual e a requerida 

Potente Indústria e Comércio de Móveis LTDA (id. 1950323), cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, PROCEDAM-SE as alterações necessárias, 

excluindo-se a requerida Potente Indústria e Comércio de Móveis LTDA do 

polo passivo da demanda. No mais, INTIME-SE o Parquet para se 

manifestar acerca missiva devolvida em id. 25871394 e ss, bem como 

decline o atual endereço da requerida T. S. Pereira – ME. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005073-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO THOME & CIA LTDA - EPP (REU)

JOSE DENISNEUTO BENICIO DA CRUZ - ME (REU)

WALLACE DE BARROS OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005073-37.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, com relação 

à citação do executado Wallace de Barros Oliveira verifica-se que não foi 

observado o disposto no §1º, do art. 248 do CPC, eis que a 

correspondência foi recebida por terceira pessoa. Desta feita, EXPEÇA-SE 

o necessário a citação do demandado em consonância com o dispositivo 

legal supramencionado. No mais, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto 

o cumprimento da missiva expedida em id. 19001854 para citação de José 

Denisneuto Benício da Cruz ME. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002351-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SCHAUBLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA NUNES GHELLER (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002351-25.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor da parte autora. 

ANOTE-SE. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo parte requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. No mais, já 

tendo ocorrido a conciliação pré-processual (id. 31389790), deixo de 

designar a solenidade prevista no artigo 334, do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

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:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005195-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLINTO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005195-50.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, CERTIFIQUE 

a Secretaria da Vara quanto o decurso do prazo para manifestação da 

parte demandada acerca do laudo pericial. No mais e, diante do pedido de 

julgamento antecipado da lide formulado pelo autor (id. 29815376), 

INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

complementar o laudo pericial, indicando qual o percentual da perda, em 

conformidade com o Anexo a Lei n. 6.194/1974. Após, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, anotando prazo de 05 (cinco) dias. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005512-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAVAO TERRA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005512-48.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, considerando 

que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, 

PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC. Por outro lado, sendo infrutífera a busca, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias. Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC 

e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome/CPF da devedora nos cadastros de 

inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara 

providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006182-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE POFFO JUNIOR OAB - SC8020 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE RECKELBERG OAB - SC23126 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006182.18.2019.8.11.0040 Requerente: Nevio Manfio Requerido 

Semex do Brasil, Comércio, Importação e Exportação Ltda Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros 

Cessantes ajuizada por Nevio Manfio em face de SEMEX do Brasil 

Comércio, Importação e Exportação Ltda, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos narrados na petição inicial de id. 23329654, 

instruída com documentos diversos. Decisão inicial, id. 23715096. A 

tentativa de composição amigável do litígio restou infrutífera, conforme 

registro que consta da ata de id. 25921831. Regularmente citada e 

intimada, a requerida apresentou contestação e documentos inseridos sob 

o id. 26452191 e ss. Intimada, a parte autora impugnou a contestação e os 

documentos que a instruem, id. 27301554. É o breve relato. Decido. Ao 

oferecer contestação, a ré alega preliminarmente a ausência de 

comprovante de recolhimento das custas processuais, requerendo assim 

o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Diante dos 

comprovantes de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária 

inseridos sob o id. 27301560, pág. 1, prejudicado o exame da preliminar 

arguida. Entretanto, ainda preliminarmente a ré alega a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar a ação ajuizada, posto ser cabível a 

regra da competência territorial contida no art. 53, inciso III, alínea “a” do 

CPC, devendo os presentes autos ser remetido à Comarca de Blumenau, 

Santa Catarina. Sobre o tema em apreço, o Código de Processo Civil assim 

dispõe: “Art. 53. É competente o foro: ... III - do lugar: a) onde está a sede, 

para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou 

sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde 

exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou 

associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser 

satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de 

residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no 

respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a 

ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; ...” Ao 

impugnar a contestação ajuizada e as preliminares arguidas, o autor alega 

que, de conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

o foro competente para a ação ajuizada é o local onde a obrigação deve 

ser satisfeita, a teor do disposto no art. 100, inciso III, “d” do CPC. De fato, 

em caso de ajuizamento de ação para exigir o cumprimento da obrigação, 

o foro competente é o local onde a obrigação deve ser satisfeita. Todavia, 

ressai da inicial ajuizada que pretende o autor ser indenizado pelos danos 

materiais e lucros cessantes que alega ter sofrido em razão da 

infertilidade do sêmen adquirido, de modo que, em momento algum postula 

o cumprimento da obrigação. Outrossim, cumpre notar que inexiste nos 

autos prova documental de que a obrigação deveria foi, ou deveria ser 

satisfeita neste Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, da maneira 

que a tese do autor não encontra amparo fático e probatório. Em vista 

disso, tratando a ação de pedido de indenização e não de obrigação de 

fazer e/ou entregar, com fundamento no art. 53, inciso III, “a” do CPC 

acolho a preliminar de incompetência arguida para o fim de declinar da 

competência para processar e julgar a presente ação ao Juízo da 

Comarca de Blumenau, Santa Catarina. Intimem-se. Cumpra-se. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005071-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ROVARIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005071-67.2017.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo de suspensão pleiteado em id. 25935939 sem manifestação das 

partes, DETERMINO seja certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos e, em seguida, o arquivamento do feito com as baixas 

e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PINTO BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCYS ALINE LOPES MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA OAB - TO4328 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003276-89.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada (id. 27384378) e a manifestação da exequente (id. 28358037), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 305 de 519



JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004526-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE EVAIR SOARES FELIX DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004526-94.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 17008577), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 

17008577), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

os acordos celebrados entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que 

DEFIRO a AJG em favor das partes. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004923-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCIANO COELHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004923.85.2019.8.11.0040 Embargante: João Luciano Coelho 

Embargado: Messias E Kaiser Ltda Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos à Execução apresentados por João Luciano Coelho 

em face de Messias E Kaiser Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na petição inicial de id. 21876303, instruída 

com documentos diversos. A decisão inserida sob o id. 22022363 

indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou o recolhimento das 

custas processuais devidas. Seguindo, o embargante emendou a inicial 

para o fim de alterar o valor da causa, bem como requereu o parcelamento 

das custas processuais devidas, id. 22359289. A decisão de id. 22723468 

deferiu o parcelamento das custas, recebeu os embargos, todavia, sem 

efeito suspensivo, determinando a citação/intimação da parte adversa. Em 

sede recursal, AI 1011928.84.2019.8.11.0000 foi deferida a liminar 

requerida para suspender o recolhimento das custas processuais, id. 

23010195. Regularmente citado/intimado, a embargada apresentou 

impugnação aos embargos, consoante se infere da petição de id. 

2396004. Designou-se audiência de conciliação/mediação perante o 

CEJUSC, id. 24079041. Juntada aos autos do acórdão proferido no AI 

1011928.84.2019.8.11.000, o qual foi desprovido, id. 25908179. Juntada 

do comprovante de recolhimento da primeira parcela das custas 

processuais, id. 26493155. A tentativa de composição amigável do litígio 

restou infrutífera, valendo destacar a ausência do embargante e seu 

Procurador, conforme registrado na ata de id. 26805334. Juntada da 

segunda parcela relativa ao recolhimento das custas processuais, id. 

28020862. Pela decisão inserida sob o id. 28434794 o processo foi 

saneado. Intimadas, as partes informam não ter mais provas a produzir, 

requerendo o julgamento antecipado da lide. É o breve relato. Decido. 

Fundamento e Decido. De pronto, objetivando sanar omissão que consta 

da decisão anteriormente proferida, haja vista a ausência injustificada do 

embargante/executado à audiência de mediação/conciliação realizada (Id. 

26805334) incorrendo em flagrante prática de ato atentatório à dignidade 

da justiça, com fundamento no § 8º do art. 334 do CPC aplico-lhe a multa 

de 1% sobre o valor da causa a ser revertida em favor do Estado de Mato 

Grosso. Superada a questão acima e diante da expressa manifestação 

das partes quanto a ausência de interesse na produção de outras provas 

além daquelas que já constam dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, na forma do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. Situando 

a controvérsia, diz o embargante que embora tenha assumido o 

compromisso de entregar 720.000 Kgs de soja em grãos, até 28/02/2016, 

não houve devida contraprestação pela embargada, de modo que o título é 

inexigível. Narra que os documentos que instruem a inicial demonstram que 

nas datas de 04/02/2016, 06/02/2016, 08/02/2016, 09/02/2016, 

10/02/2016, 14/02/2016, houve a entrega, em favor da 

embargada/exequente da quantia de 235.533 kg de soja, conforme 

ajustado na Cédula de Produto Rural. Todavia, o restante da dívida é 

inexigível, na medida em que a embargada/exequente não antecipou o 

crédito total para o custeio da lavoura, assim como deixou de fornecer a 

totalidade de insumos que deu origem a CPR. Em razão desses fatos 

requer: “3 - Sejam acolhidos os presentes Embargos do Devedor para que 

seja reconhecida a nulidade da execução pois, a teor do art. 803, I do 

NCPC, a obrigação contida no título executivo não é exigível por força da 

exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do CC. 4 – Seja 

reconhecido o excesso de execução de uma quantidade de 36.480 kgs 

(trinta e seis mil quatrocentos e oitenta quilos) de soja eis que não incide 

juros de mora 1% (um por cento) ao mês sobre a obrigação de entrega de 

coisa. 5 – Requer que seja reduzido o valor da multa astreintes para o 

patamar de 2% (art. 52, § 1º do CDC), ou então, seja reduzido o seu 

percentual proporcionalmente a teor do art. 413 do CC); seja reconhecido 

a quitação parcial das obrigações numa quantidade equivalente 235.533 

kg (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e três quilos) de soja, 

devendo, nos termos do art. 940 do CC ser a Exequente/Embargada 

condenada a entregar uma quantidade de 471.066 kg de soja. 6 - Seja 

diminuído o valor da multa astreintes, bem como, seja imposto um limite de 

incidência, sob pena de privilegiar-se o enriquecimento indevido do 

Embargado/Exequente. 7 - Seja invertido o ônus da prova devendo ser 

determinado que a Exequente/Embargada comprove através de notas 

fiscais, comprovantes de entrega de produto, comprovante de 

transferências bancárias a origem a emissão do título exequendo, sob 

pena de se considerar como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400, I e II do CPC)....” 

(Id. 21876303, pág. 27). Por outro lado, a embargada/exequente 

reconhece que houve o adimplemento parcial do título objeto da execução, 

requerendo o prosseguimento da mesma com relação ao saldo devedor, 

isto é, 681.226,80 Kg de soja em grãos, equivalente a 11.353,78 sacas. 

Segue fazendo uma série de considerações acerca do título de crédito em 

questão, alega a ausência de má-fé ao executar o valor expresso na CPR 

em sua integralidade, bem como defende a legalidade da cláusula penal e 

da taxa de juros pactuadas. Ressai dos autos em tela que a execução 

para entrega de coisa está consubstanciada na CPR nº 10/2015, vencida 

em 15/01/2016, pela qual João Luciano Coelho obrigou-se a entregar 

720.000 Kg de soja em grãos (12.000 saca de 60Kg cada). Na inicial 

executória, alegando o inadimplemento total da obrigação e acrescendo os 

encargos moratórios, postulou a embargada/exequente a entrega de 

828.480Kg de soja em grãos. Todavia, ao impugnar os embargos à 

execução apresentados, a embargada/exequente Messias & Kaiser Ltda 

(PBAGRO Logística e Insumos Ltda) reconhece o cumprimento parcial da 

obrigação, afirmando expressamente que houve a entrega total de 

318.923,80Kgs de soja em grãos (5.315,43 sacas de 60Kg cada). A 

despei to de reconhecer  o  cumpr imento parc ia l  pe lo 

embargante/executado, a embargada/exequente registra que o 

cumprimento se deu após o vencimento, de maneira que incorreu o 

embargante/executado em mora, sendo devido os encargos moratórios e 

cláusula penal, isto é, juros de 12%a.a. e multa de 10%, sem prejuízo do 

saldo devedor de grãos relativo a obrigação principal, no que lhe assiste 

razão, conforme demonstram os comprovantes de entrega dos produtos 

juntados com a petição inicial. Mas não é só. Diz ainda o 

embargante/executado que o saldo remanescente da dívida é inexigível, 

pois a embargada/exequente deixou de antecipar o restante do crédito 
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necessário ao custeio da lavoura, assim como não forneceu a totalidade 

de insumos que deu origem a Cédula de Produto Rural em questão. 

Sabe-se que a CPR, instituída com o advento da Lei nº 8.929/1994, 

constitui uma cédula “representativa de promessa de entrega de produtos 

rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída”, estando seus 

requisitos de validade previstos no art. 3º, incs. I/VIII, da Lei n° 8.929/94. 

No caso em apreço, o embargante/devedor invoca a exceção do contato 

não cumprido, o que, todavia, não é suficiente para retirar a liquidez, 

certeza e exigibilidade da CPR conferida pela Lei nº 8.929/94. Consoante 

bem pontuou a embargada/exequente, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento quanto a desnecessidade da prova de pagamento 

antecipado do preço do produto, no que é seguido pelos tribunais 

estaduais, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A 

ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE PRODUTO 

RURAL - CPR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO 

PREÇO DO PRODUTO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. 

SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao 

art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma 

motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao 

deslinde da controvérsia. 2. O pagamento antecipado não é requisito 

essencial à validade da emissão da cédula de produto rural, que, não 

obstante sirva para o financiamento da safra, também pode ser 

formalizada numa operação de hedge quando o agricultor, 

independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende 

proteger-se contra os riscos de possível flutuação de preços no mercado 

futuro. Súmula n. 83/STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento 

da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos 

probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno 

desprovido.” (AgInt no AREsp 447.091/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. 

POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 

que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos 

agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de 

finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1349324/GO, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

01/12/2015, DJe 07/12/2015) “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA 

DE PRODUTO RURAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO – 

TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 

CUMPRIDO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE 

LEI INVOCADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A emissão da 

Cédula de Produto Rural ( CPR ) pode acontecer para financiar a safra, 

com o prévio pagamento de preço, mas também pode ocorrer uma 

operação na qual o produtor, independentemente do recebimento 

antecipado , deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor 

do produto no mercado futuro. O acordo de pagamento futuro da Cédula 

de Produto Rural não torna o título ilíquido, incerto e inexigível. Não há que 

se falar em exceção de contrato não cumprido do comprador quando 

restar pactuado entre as partes que o pagamento somente seria realizado 

depois da entrega total dos produtos descritos nas CPRs . O Julgador não 

está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo 

suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua 

convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que 

baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado 

prequestionamento explícito.” (TJMT, N.U 0001475-10.2008.8.11.0040, , 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) 

Portanto, veja-se que a Lei 8.929/94 não impõe como requisito essencial 

para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela 

aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão da CPR é 

feita como forma de financiamento da safra, quando ocorre o pagamento 

antecipado do preço, bem como numa operação de 'hedge', na qual o 

agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, 

busca proteger-se contra os riscos de flutuação de preços. No último 

caso, o pagamento ocorre mediante a entrega do produto pelo valor fixado 

na data da assinatura do contrato. Nessa esteira, perfeitamente legítima a 

pretensão da exequente/embargada, já que embasada em título líquido, 

certo e exigível, não cabendo aqui a alegação de exceção de contrato não 

cumprido. No que se refere à clausula penal que estipula multa contratual 

por inadimplemento em patamar de 10%, evidentemente que não detém 

caráter abusivo. Conforme já exposto por ocasião da decisão saneadora, 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se justifica no caso 

em tela, posto que a relação comercial das partes retrata o claro propósito 

empreendedor/negocial, de modo que os litigantes não se enquadram nas 

definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação 

de consumo, nos termos da Lei nº 8.078/1990 e, derradeiramente não se 

justifica a revisão da cláusula penal estipulada. No mesmo sentido trilha 

este Juízo em relação à taxa de juros pactuada. Em relação ao título em 

questão – CPR - vigora o princípio da autonomia privada, de maneira que 

os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. Logo, tendo 

sido pactuado o percentual de 1% ao mês, de maneira que atende ao limite 

de 12% a.a., inexiste abusividade a ser reconhecida por provimento 

jurisdicional. Para encerrar, cumpre examinar o pedido de aplicação do 

disposto no art. 940 do Código Civil, o qual assim prescreve: “Art. 940. 

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição.” Contudo, segundo o entendimento jurisprudencial 

predominante acerca do tema, para aplicação da referida norma é 

necessária a prova da má-fé do credor, consoante expressam os 

julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA 

SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. 

INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da 

penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a 

comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da 

penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, 

ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de 

causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 

1455010/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 01/07/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA RELATIVA À MESMA DÍVIDA. LITISPENDÊNCIA. 

INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA 

MÁ-FÉ. INDISPENSABILIDADE. 1. A execução fundada em título executivo 

não pode ser obstada pelo ajuizamento da consignatória, inexistindo 

litispendência entre as duas ações. Precedentes. 2. "Controvérsia 

submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A 

aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de 

dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 

1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser 

postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de 

ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a 

demonstração de má-fé do credor"(REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 16/2/2016). 3. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no REsp 1471252/PA, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 

06/03/2019) Na hipótese dos autos, embora seja incontroverso que a 

embargada/exequente tenha cobrado por dívida adimplida, o que foi, 

inclusive, expressamente reconhecido em sede de impugnação aos 

embargos, não se pode presumir que houve má-fé ao postular a 

integralidade dos grãos. Como se sabe, a má-fé não se presume, sendo 

imprescindível a sua efetiva demonstração nos autos. Todavia, ao ser 

intimado para sugerir outros pontos controvertidos, bem como 

manifestar-se sobre as provas pretendidas, o embargante/executado 

expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, especificando 

não ter outras provas a produzir. Por conseguinte, indemonstrada 

eventual má-fé da embargada/exequente, ônus este que competia ao 

embargante/executado, não há substrato fático e probatório para 

reconhecimento da aplicabilidade do disposto no art. 940 do CC. Isto posto, 

homologo o reconhecimento da procedência do pedido inicial no que 

pertine ao excesso de execução em quantia de 318.923,80 Kg de soja em 

grãos, equivalente a 5.135,43 sacas de soja, o qual deve ser deduzido do 

débito exequendo, o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, “a” do 

CPC. Relativamente aos demais pedidos formulados na inicial dos 
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embargos, pelas razões e fundamentos acima elencados, julgo-os 

improcedentes, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. 

Em se tratando de hipótese de sucumbência recíproca na mesma 

proporção, condeno os litigantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais no percentual de 50% cada. Já que no que referem aos 

honorários de sucumbência, também em razão da sucumbência reciproca 

em proporções equivalentes, condeno cada uma das partes ao pagamento 

do percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º 

c.c. § 14º do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se, traslade-se cópia para os autos principais e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Requerido o cumprimento de sentença, proceda-se 

na forma do art. 523 do CPC, após proceder a reclassificação processual. 

P.R.I.C. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004161-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004161-40.2017.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 21456226, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. SEM CUSTAS, eis que o autor é 

beneficiário da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, 

certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001413-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VINICIUS GAINO DE QUEIROZ (REU)

 

1001413-30.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008487-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (REU)

 

1008487-72.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008441-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONIR JOSE RANCATTI (REU)

 

1008441-83.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007606-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

 

1007606-95.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001101-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUATTO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MIRANDA FICHA (REQUERIDO)

 

1001101-54.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 
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à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001087-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

J. C. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIR MAIDANA DOS REIS OAB - MS15486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001087-70.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: JAILTON GOMES FERREIRA, JESIBEL CRISTIANE RECH 

FERREIRA Vistos etc., 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”. Neste sentido, a Lei nº 

1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade 

de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os 

requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de 

contrariar a alegada presunção. No caso em análise a parte autora não 

demonstrou a sua hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da 

justiça. Tal alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do 

NCPC, concedo à parte autora o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para o 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos ou a 

comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, sob pena de indeferimento da inicial. Recolhida as custas e 

taxas, VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Outro cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008201-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (ESPÓLIO)

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (INVENTARIANTE)

 

1008201-94.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000799-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DENARDE (EXECUTADO)

 

1000799-25.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN HAIGERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO (REU)

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

1000384-42.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001693-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

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:

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EXECUTADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

1001693-98.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 
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zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005224-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SBARAINI DA SILVA (EXECUTADO)

 

1005224-32.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000966-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000966-81.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MALBA RODRIGUES GARCIA EXECUTADO: JOAO MIGUEL DA CRUZ 

Vistos etc., Considerando a juntada do ofício de id. 21757217, dê-se 

VISTA dos autos a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Com ou sem 

manifestação no prazo, dê-se VISTA ao Ministério Público para 

manifestação. Após, conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001166-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (REU)

 

1001166-83.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a carta citação devolvida pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007776-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SCHEVINSKI (REU)

 

1007776-67.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000857-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GORZIZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LORIVAL ZIMMERMAN (EXECUTADO)

ESPÓLIO DARI LORIVAL ZIMMERMANN (EXECUTADO)

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Inicialmente, HABILITE-SE os novos advogados do exequente, 

conforme manifestação retro. No mais, CUMPRA-SE a decisão de id 

22349331, nos endereços encontrados na pesquisa realizado no sistema 

INFOJUD (anexo). Intime-se. Às providências. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000857-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GORZIZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LORIVAL ZIMMERMAN (EXECUTADO)

ESPÓLIO DARI LORIVAL ZIMMERMANN (EXECUTADO)

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Inicialmente, HABILITE-SE os novos advogados do exequente, 

conforme manifestação retro. No mais, CUMPRA-SE a decisão de id 

22349331, nos endereços encontrados na pesquisa realizado no sistema 

INFOJUD (anexo). Intime-se. Às providências. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004794-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA HOFFMANN MALETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (REQUERIDO)

 

1004794-80.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003514-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO CARVALHO GOERGEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1003514-79.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003626-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MELQUIADES PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1003626-14.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000703-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISA APARECIDA DA SILVEIRA KONIG DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1000703-15.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001941-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VITOR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001941-69.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE SHIBA OAB - PR66588 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA COELHO BASSI (REQUERIDO)

 

1000115-03.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 5.777,30. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002205-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WS TRANSPORTADORA EIRELI (DEPRECADO)

 

1002205-81.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 4.405,10. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE SEVERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 
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a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico cumprir diligência na outra Comarca. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER RECOLHIDA NA 

COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, tendo em vista a Portaria 142 

CGJ, de 08 de novembro de 2019, que regula o cumprimento de mandado 

judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de 

PJE., no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002045-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE (REU)

CESAR RICARDO LIMA HOMEM (REU)

RAFAEL BORGES CURVO (REU)

 

Prezado(a) Senhor(a) Boa Tarde!! De ordem, em cumprimento à 

determinação judicial, temos a informar que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT (imagem 

abaixo), podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar opção MEU PROCESSO 

E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA 

PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: 

"Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado 

nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As parcelas 

subsequentes deverão ser emitidas na opção CONSULTA, utilizando a 

opção "Consulta de Parcelamentos" que se encontra disponível no Link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br). Ao ensejo, nos 

colocamos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros 

esclarecimentos (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros 

Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736) e apresentamos as 

nossas cordiais saudações judiciárias. Atenciosamente, Arilson B. da 

Silva Controlador de Arrecadação Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003452-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MACETTO THEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE LUZIA MACETTO THEVES PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA ABAIXO DESIGNADA. DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA: “COMO DETERMINADO DESIGNO A SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PARA”: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO A 

audiência será de mediação e se realizará na data de 07/11/2017, às 

10:30 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC, edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001933-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI LUIZ ZANATTA (EXECUTADO)

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA (EXECUTADO)

ARLI ZANATTA (EXECUTADO)

NERI ZANATTA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA BACKES ZANATTA (EXECUTADO)

MIGUEL MALDANER (EXECUTADO)

MARLI ZANATTA MALDANER (EXECUTADO)

ELIANA DANIELI ZANATTA (EXECUTADO)

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (EXECUTADO)

SADI ZANATTA (EXECUTADO)

NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES (EXECUTADO)

JAIR ERCILIO SCHWANTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Altere-se a 

classe processual, se necessário. Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008012-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EQS ENGENHARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008012-19.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EQS ENGENHARIA LTDA EXECUTADO: RODRIGO NEVES 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Altere-se a 

classe processual, se necessário. Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 
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cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001968-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

TAKEO WATANABE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

1001968-47.2020.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000930-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000930-68.2018.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 135,00, conforme determinação 

contida no ID n.18716994.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000930-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000930-68.2018.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 185,00, conforme determinação 

contida no ID n.18716994.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000930-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000930-68.2018.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

contida no ID n.18716994.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004854-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DOS SANTOS CASARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1004854-24.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004488-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE JOSE MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1004488-82.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003472-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY MORAES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1003472-30.2016.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002496-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1002496-86.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004364-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SCABORO RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1004364-02.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003659-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003659-38.2016.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002498-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GREGORY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1002498-56.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003514-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO CARVALHO GOERGEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1003514-79.2016.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003626-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MELQUIADES PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1003626-14.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001941-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VITOR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001941-69.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00, conforme determinação 

judicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO RIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código nº: 1001689-03.2016.8.11.0040 Vistos, etc. No id 21493973, a 

parte exequente pugnou pela conversão da presente execução de 

entrega de coisa incerta para execução por quantia certa do montante 

atualizado de R$ 785.427,35, bem como indicou bem imóvel de propriedade 

do executado para fins de penhora (item c). Sendo assim, tendo em vista 

que o produto não foi encontrado pelo Oficial de Justiça (id 21115782), 

DEFIRO o pedido da parte exequente e converto o rito processual para 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito de id 

21493976. Nesta toada, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de sues 

advogados constituídos, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para satisfação da dívida. FIXO os honorários advocatícios em 
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10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). CUMPRA-SE, expedido o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007571-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007571-38.2019.8.11.0040. 

INVENTARIANTE: ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA Vistos 

etc., Sem delongas, verifico que a parte autora não juntou o termo de 

compromisso do encargo de inventariante, documento essencial para 

comprovar a legitimidade de ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF 

ELEGDA para representar o ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA 

ELEGDA. Além disso, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a 

parte autora não ter demonstrou a sua hipossuficiência, cingindo-se em 

pleitear a gratuidade da justiça. Ademais, milita em seu desfavor o fato de 

ter recolhimento das custas no processo de inventário de código 

1004248-25.2019.8.11.0040. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do 

NCPC, concedo à parte autora o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para: 1) 

comprovar a sua legitimidade de representar o espólio; 2) recolher as 

custas iniciais e taxa judiciária devidos ou comprovar concretamente dos 

requisitos necessários à concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento da inicial. No mais, determino a alteração do polo ativo da 

demanda para constar ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinatura digital) Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004954-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por SILVANIA BARON EHRHARDT, 

em face de BANCO PAN S/A, objetivando REVISÃO CONTRATUAL, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

Foi determinada a intimação da parte autora para comprovar nos autos os 

pressupostos da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do 

pleito. Em manifestação, a parte autora não juntou documentos e se 

justificou com argumento de que a simples afirmação da necessidade da 

Justiça Gratuita é o suficiente para o deferimento do benefício, razão pela 

qual a Requerente faz jus à Gratuidade de Justiça. É a síntese necessária. 

DECIDO. Primeiramente, insta consignar que a declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos que infirmem a alegada 

hipossuficiência econômica. Esse é o entendimento esposado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar o Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, conforme citação direta 

abaixo: “O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os 

verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza”. (grifei) Esse estado de pobreza, 

ao que tudo indica, não é a condição da parte requerente, a qual é 

Servidora Pública do Estado de Mato Grosso. Ademais, esquece a parte 

autora de que, por mais que tente ocultar dolosamente os seus 

rendimentos, é possível consultar de forma pública no “Portal 

Transparência” os seus três últimos rendimentos. Em breve consulta, foi 

possível extrair que no mês de janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020, 

seus rendimentos brutos foram, respectivamente, R$ 7.114,78, R$ 

7.114,78 e R$ 5.433,43, o que demonstra claramente que a parte autora 

não pode ser considerada um “andarilho”. Portanto, INDEFIRO a 

concessão do benefício de justiça gratuita a parte autora. DETERMINO ao 

autor que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, proceda ao recolhimento das 

custas processuais, sob pena de INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO RIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código nº: 1001689-03.2016.8.11.0040 Vistos, etc. No id 21493973, a 

parte exequente pugnou pela conversão da presente execução de 

entrega de coisa incerta para execução por quantia certa do montante 

atualizado de R$ 785.427,35, bem como indicou bem imóvel de propriedade 

do executado para fins de penhora (item c). Sendo assim, tendo em vista 

que o produto não foi encontrado pelo Oficial de Justiça (id 21115782), 

DEFIRO o pedido da parte exequente e converto o rito processual para 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito de id 

21493976. Nesta toada, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de sues 

advogados constituídos, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para satisfação da dívida. FIXO os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). CUMPRA-SE, expedido o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO RIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))
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LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código nº: 1001689-03.2016.8.11.0040 Vistos, etc. No id 21493973, a 

parte exequente pugnou pela conversão da presente execução de 

entrega de coisa incerta para execução por quantia certa do montante 

atualizado de R$ 785.427,35, bem como indicou bem imóvel de propriedade 

do executado para fins de penhora (item c). Sendo assim, tendo em vista 

que o produto não foi encontrado pelo Oficial de Justiça (id 21115782), 

DEFIRO o pedido da parte exequente e converto o rito processual para 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito de id 

21493976. Nesta toada, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de sues 

advogados constituídos, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para satisfação da dívida. FIXO os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). CUMPRA-SE, expedido o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003275-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1003275-75.2016.8.11.0040 Vistos etc., Nos termos do artigo 109 

do CPC, bem como considerando que ainda não se formou a relação 

processual, DEFIRO a substituição processual requerida pelo autor no id 

22566810, devendo constar no polo ativo da demanda o nome do 

cessionário ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITO CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADOS. PROCEDA-SE com as 

retificações e alterações necessárias, inclusivo na capa dos autos, bem 

como quanto ao cadastramento de novos advogados. Ressalto, por 

conseguinte, que cabe ao novo credor praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Em seguida, INTIME-SE o autor para, NO 

PRAZO DE 10 DIAS, se manifestação acerca da certidão negativa de 

citação da parte requerida (id 14814340) e requerer o que entender de 

direito. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do autor, 

INTIME-SE PESSOALMENTE para, NO PRAZO DE 5 DIAS, dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção da ação. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001392-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LEMANSKI (EXECUTADO)

ZULMIR JOSE VANZETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1001392-93.2016.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por SIPAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA em desfavor de ZULMIR JOSÉ VANZETTO e ADRIANA 

LEMANSKI, todos qualificados, tendo como título executivo o contrato de 

compra e venda de soja nº 83330 (id 1651174), firmado entre as partes. A 

inicial foi recebida (id 1654399). Os executados foram devidamente 

citados pessoalmente (id 10121566), bem como opuseram embargos à 

execução (cód. 1006248-66.2017.8.11.0040). No id 12808298, juntou-se o 

auto de penhora e depósito de bem móvel de propriedade dos executados, 

o qual foi avaliado em R$ 40.000,00. Instada, a parte exequente pugnou 

pela designação de hasta pública com o fim de proceder com o leilão do 

bem penhorado nos autos (id 19320846). Manifestação dos novos 

advogados dos executados nos autos, pugnam pela habilitação (id 

27511328). Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente, habilite-se os novos advogados dos executado. Levando-se 

em consideração que a parte executada, no ato da penhora e avaliação, 

foi devidamente intimada, sendo, inclusive, o executado Zulmir José 

Vanzetto nomeado como fiel depositário do bem móvel penhorado, e 

considerando que não houve, até o momento, apresentação de sua 

impugnação ao valor da avaliação, HOMOLOGO o auto de penhora e 

avaliação de Id 12808298, para que surta seus efeitos jurídicos. Sem 

prejuízo, tendo em conta o propósito de aumentar o índice de eficiência 

das execuções judiciais, NOMEIO como leiloeiro judicial Oficial o Sr. 

FLARES AGUIAR DA SILVA, com endereço na Rua Ulisses Cuiabano, nº 

135, Bairro Poção Cuiabá, Fone: (65) 3025-7500, CEP: 78.015-625, 

Cuiabá-MT. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor 

da arrematação, devidos a partir da publicação do edital. Em caso de 

adjudicação, pagamento da dívida, desistência, acordo, renúncia ou 

remissão da dívida, o valor da comissão fica estabelecido em 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação. Em relação às condições de 

pagamento, consoante dicção do artigo 885 do CPC, a proposta de 

pagamento a vista terá preferência em relação à proposta de pagamento 

parcelado. O pagamento parcelado se dará da seguinte forma, entrada de 

30% (trinta por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado 

no máximo em 6 (seis) vezes. O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as 

exigências dos artigos 884 e seguintes do CPC, devendo publicar edital 

não apenas na rede mundial de computadores, mas também em jornal de 

circulação, especialmente na região de localização do bem. Deverá, ainda, 

intimar eventuais credores, sejam hipotecários, pignoratícios, fiduciários, 

cujo crédito estejam averbados as margens da matrícula do imóvel 

penhorado, para terem conhecimento dos atos praticados nestes autos, e 

querendo exercerem seu direito, nos termos do artigo 889 do CPC. 

Consigo ao leiloeiro nomeado que os serviços postais na Comarca são 

ineficazes, devendo o mesmo promover a intimação pessoal ou por outro 

meio idôneo das partes ou interessados que residam nesta urbe. O(s) 

leiloeiro(s) nomeado(s) está(ão) autorizados a: a) constatar a atual 

situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor 

divulgação do ato, valendo a cópia assinada desta decisão como mandado 

de constatação; b) retirar os autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 

24h antes da praça, devendo devolvê-los no mesmo prazo subsequente. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, 

expedindo-se o necessário. Às providências. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005162-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE GERALDO LODOVICO MICHELON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

SILVIANO VICENTE MICHELON OAB - 856.773.611-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005162-89.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA REU: ESPÓLIO DE GERALDO 

LODOVICO MICHELON REPRESENTANTE: SILVIANO VICENTE MICHELON 

Vistos etc., Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as 

partes apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como a conversão da presente Ação de 

Cobrança em procedimento de Habilitação de Crédito. Pois bem. A causa 

versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. 

Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer 

indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram as partes e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, 

dou como transitada em julgado nesta data esta sentença homologatória, 

desnecessária a intimação das partes. Custas e honorários advocatícios, 

se houver, na forma transigida pelas partes no acordo. Expeça-se Alvará 

para levantamento do valor. Translade-se cópia do acordo homologado, 

desta sentença e da expedição do alvará para os autos de inventário da 

parte requerida. Após o cumprimento das determinações, arquive-se com 

as baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. (assinatura 

digital) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007778-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA TEREZINHA LAZAROTTO CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca na petição do 

Requerido no id. retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003177-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEMAX COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

ZANANDREIA GERMINIANI (EXECUTADO)

EDILSON TORRESAN (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para fetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDAMAR ALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para se manifestarem sobre o Laudo Pericial, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000181-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILSON RIEZEMBERG BERTOLOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REU)

 

Processo  n º  1000181 -80 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

17 DE JULHO DE 2020, às 10h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 22/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000181-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILSON RIEZEMBERG BERTOLOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REU)

 

Processo  n º  1000181 -80 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 22/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001748-83.2019.8.11.0040

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:

ELISANDRA ROSSI ALVES (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa de citação da requerida Impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora requerer o que entender de direito, caso 

haja necessidade de efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, paratanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-89.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S C STUMM CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000668-89.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO GMAC S.A. EXECUTADO: S C STUMM CONFECCOES - ME Vistos 

etc., BacenJud Considerando que a parte executada, devidamente citada, 

não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de 

embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Restando positiva a consulta, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do 

CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação 

pessoal da parte executada. Havendo impugnação da parte executada, 

intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, 

venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos 

valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, 

consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em 

conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se 

alvará em seu favor. SerasaJud Havendo requerimento da parte 

exequente, DEFIRO, também, a inclusão do nome da parte executada em 

cadastros de inadimplentes, conforme regra do art. 782, § 3º, do CPC, via 

Sistema SERASAJUD, observando-se o valor atual do débito. Para tanto, 

proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para o cumprimento da 

ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo 

legal. Arquivo Provisório Restando infrutíferas todas as tentativas acima, 

em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão 

sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, 

OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (REU)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001191-67.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES REU: CARAMURU 

ALIMENTOS S/A., INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, 

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. Vistos etc., Trata-se 

de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, 

movida por JOÃO EVANGELLISTA COUTINHO RODRIGUES em face de 

CARAMURU ALIMENTOS S/A, INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA 

EPP e COOPERATIVA AGRÍCULA DE LUCAS DO RIO VERDE LTDA, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Em decisão de Id 13077887 foi 

recebida a inicial e determinada a citação das requerida. As requeridas 

Cooperativa Agrícola Lucas Rio Verde e Caramuru Alimentos 

apresentaram contestação, respectivamente, nos Id s 16958013 e 

170020621. No Id 18413729 foi certificado o decurso do prazo sem 

apresentação de contestação pela requerida Inova Logística Transportes 

Ltda. Foram apresentadas impugnações às contestações nos Ids 

18554270 e 18554271. Em despacho de Id 26015075 foi determinada a 

intimação das partes para especificação de provas. A requerida 

Cooperativa Agrícola de Lucas do Rio Verde manifestou no Id 26424034 

pela produção de prova testemunhal e juntada da ficha do tacógrafo pelo 

autor. No Id 28217871 foi certificado o decurso do prazo sem 

especificação de provas pelas demais partes. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Conforme se nota da certidão de Id 18413729 a requerida 

INOVA LOGISTICA TRANSORTES LTDA – EPP, deixou transcorrer o prazo 

em branco sem apresentação de contestação. Deste modo, DECRETO 

SUA REVELIA, sem, contudo, aplicar os efeitos previstos no artigo 344, na 

forma prevista no artigo 345, inciso I, ambos do CPC/2015. Passo à análise 

das preliminares alegadas pelas requeridas Cooperativa Agrícola Lucas 

do Rio Verde e Caramuru Alimentos. Em contestação apresentada no Id 

16058013 a requerida Cooperativa Agrícola Lucas do Rio Verde alegou 

incompetência do juízo e inépcia da inicial. Inicialmente não há que se falar 

em incompetência do juizado, já que a ação foi proposta nesta 3° Vara 

Cível, inexistindo impedindo para a realização de perícia, casa necessária. 

Também não há que se falar em inepta da inicial, uma vez que os 

documentos juntados com a inicial todos os documentos indispensáveis 

para a propositura da ação, sendo certo que s demais provas são 

produzidas durante a instrução processual. Por fim, quando preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pela requerida Caramuru Alimentos, entendo 

que a mesma se confunde com o próprio mérito e por ocasião da sentença 

será apreciada, ainda mais considerando que deve ser analisado se a 

requerida colaborou ou não com a suposta demora no descarregamento 

da carreta em questão. Não havendo outras alegações de preliminares ou 

questões a serem apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: a) se houve demora na liberação do transporte de carga 

narrado na inicial; b) em caso positivo, se todas as requeridas tiveram 

responsabilidade no atraso; c) se a demora acarretou em danos materiais 

e morais ao autor. A distribuição do ônus da prova se mantém na forma 

descrita no artigo 373, incisos I e II, do CPC. DEFIRO, desde já, a produção 

de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) pleiteadas pela parte 

requerida Cooperativa Agrícola de Lucas do Rio Verde Ltda, posto que útil 

e pertinente para o deslindes dos pontos controvertidos da ação. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06/08/2020, às 

13h30min. Consigno que deverá proceder a parte interessada a intimação 

de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do artigo 455, 

CPC. Desde já, INDEFIRO a prova documental complementar pleiteada pela 

requerida Cooperativa Agrícola de Lucas do Rio Verde Ltda, consistente 

na obrigação de o autor apresentar a ficha do tacógrado do caminhão, 

uma vez que sequer foi postulada a prova pericial. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001595-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001595-16.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc., - Dos 

Embargos declaratórios de Id 30195630: Tratam-se de Embargos 

Declaratórios ofertados por VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, em face da r. decisão de Id 30129869, alegando 

contradição e obscuridade do juízo acerca da caução exigida no 

deferimento da liminar (Id 30195630). Pois bem. Em que pesem as 

alegações do embargante, entendo que não há que se falar em 

contradição ou obscuridade da decisão embargada, sendo certo que 

constou expressamente da decisão embargada a determinação de que 

“Reduzida a termo a caução a ser ofertada, devidamente firmada e 

averbada na matrícula do imóvel, expeça-se o necessário para o 

cumprimento da presente decisão” (sic). No mais, não há que se falar em 

caução limitada ao valor do produtor a ser comercializado com ordem 

judicial, e sim ao valor correspondente ao produto controvertido, conforme 

constou expressamente da decisão. Diante de todo exposto, CONHEÇO, 

todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS de Id 30195630, 

mantendo-se a decisão proferida em seus exatos termos. - Da petição de 

aditamento da inicial de Id 31156639: RECEBO o aditamento de Id 31156639 

e passo à análise do pedido de dispensa da caução, sob o fundamento de 

inexistir no processo de execução qualquer ordem para a realização de 

arresto em nome de terceiros em outros armazéns senão os 

especificados na decisão de Ids 29640812, na forma como foi deferida 

nos autos dos Embargos de Terceiros n° 1001403-83.2020.8.11.0040 (Id 

30910002). Pois bem. Analisando todo o feito, notadamente as alegações 

contidas no aditamento de Id 31156639, verifico que o arresto realizado 

pelo oficial de justiça no Armazém Vale Verde Armazéns Gerias, situado 

na Comarca de Sinop/MT (Id 29751783) extrapolou os limites das decisões 

proferidas nos autos da execução n° 1001144-88.2020.811.0040. Isso 

porque, após a Certidão de Informação e Constatação de Área de Arresto 

de Id 29632379 do referido processo, na qual o Oficial de Justiça desta 

Comarca de Sorriso/MT relata que o executado Eurico estaria desviando 

produção da Fazenda Poranga em nome de terceiros, com depósitos nos 

armazéns Bocolli e Safras, foi proferida a decisão de Id 29648738, 

deferindo “o sequestro de grãos de soja oriundos das áreas objeto da 

CPR nos armazéns retro citados, ainda que tenham sido depositados em 

nome de terceiros” (sic - destaquei). Ora, o deferimento de sequestro em 

nome de terceiros foi específico nos armazéns Bocolli e Safras, de 

produtos oriundos da Fazenda Poranga, localizada em Sorriso/MT, 

inexistindo qualquer ordem para a realização de arresto em outros 

armazéns em nome de terceiros. Ressalta-se que quanto ao arresto a ser 

realizado na Comarca de Sinop/MT, constou expressamente da referida 

decisão que o arresto deveria ser feito “nos moldes da decisão de Id n° 

29596401” (sic), não havendo que se falar, portanto, em arresto de grãos 

em nome de terceiros. Deste modo, havendo prova robusta de que o 

arresto em discussão (Id 31157492) extrapolou os limites das decisões 

p r o f e r i d a s  n o s  a u t o s  d a  A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o  n ° 

1001144-88.2020.811.0040, DETERMINO a liberação 13.152,4 sacas de 60 

kg de soja em grãos arrestado no Id 29751783 da Ação de Execução em 

favor da embargante, independentemente de caução. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – 

ARTIGOS 1046 A 1051 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPR – 

GARANTIA REAL – GARANTIA OBRIGACIONAL – REQUISITOS 

DEMONSTRADOS – JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DESNECESSIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO – 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO – 

INEXISTÊNCIA DE PREJUIZOS A SEREM TEMIDOS – DECISÃO QUE SE 

MANTEM PELOS SEUS PRÓPRIOS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. Recurso 

conhecido e desprovido. A cognição de pedido liminar deduzida em 

embargos de terceiros é de natureza sumaria e não exaustiva ou com 

caráter definitivo. Exige-se para o deferimento da liminar em sede de 

embargos de terceiros a prova de sua condição de terceiro prejudicado 

pela apreensão judicial do bem como a existência do bem objeto da medida 

constritiva. No caso concreto, demonstradas nestas condições, a 

existência da CPR, com garantia real de parte do produto e garantia 

obrigacional do remanescente, indícios fortes de apreensão por ato 

judicial, impõe-se o deferimento da liminar, sobretudo porque, dentro do 

estipulado à respeito, para fins e efeitos de garantir também o direito do 

embargado, o magistrado de primeiro grau de jurisdição exigiu a prestação 

de caução idônea. Deste norte, possíveis de serem reais as alegações 

contidas na inicial, em juízo de cognição sumária, à vista da prova 

documental existente nos autos, é de se manter decisão de piso que, nas 

condições acima, defere liminar, não havendo males a temer pela garantia 

caucionária” (TJMT, N.U 0041248-41.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) – destaquei. EXPEÇA-SE o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001595-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001595-16.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc., - Dos 

Embargos declaratórios de Id 30195630: Tratam-se de Embargos 

Declaratórios ofertados por VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, em face da r. decisão de Id 30129869, alegando 

contradição e obscuridade do juízo acerca da caução exigida no 

deferimento da liminar (Id 30195630). Pois bem. Em que pesem as 

alegações do embargante, entendo que não há que se falar em 

contradição ou obscuridade da decisão embargada, sendo certo que 

constou expressamente da decisão embargada a determinação de que 

“Reduzida a termo a caução a ser ofertada, devidamente firmada e 

averbada na matrícula do imóvel, expeça-se o necessário para o 

cumprimento da presente decisão” (sic). No mais, não há que se falar em 

caução limitada ao valor do produtor a ser comercializado com ordem 

judicial, e sim ao valor correspondente ao produto controvertido, conforme 

constou expressamente da decisão. Diante de todo exposto, CONHEÇO, 

todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS de Id 30195630, 

mantendo-se a decisão proferida em seus exatos termos. - Da petição de 

aditamento da inicial de Id 31156639: RECEBO o aditamento de Id 31156639 

e passo à análise do pedido de dispensa da caução, sob o fundamento de 

inexistir no processo de execução qualquer ordem para a realização de 

arresto em nome de terceiros em outros armazéns senão os 

especificados na decisão de Ids 29640812, na forma como foi deferida 

nos autos dos Embargos de Terceiros n° 1001403-83.2020.8.11.0040 (Id 

30910002). Pois bem. Analisando todo o feito, notadamente as alegações 

contidas no aditamento de Id 31156639, verifico que o arresto realizado 

pelo oficial de justiça no Armazém Vale Verde Armazéns Gerias, situado 

na Comarca de Sinop/MT (Id 29751783) extrapolou os limites das decisões 

proferidas nos autos da execução n° 1001144-88.2020.811.0040. Isso 

porque, após a Certidão de Informação e Constatação de Área de Arresto 

de Id 29632379 do referido processo, na qual o Oficial de Justiça desta 

Comarca de Sorriso/MT relata que o executado Eurico estaria desviando 

produção da Fazenda Poranga em nome de terceiros, com depósitos nos 

armazéns Bocolli e Safras, foi proferida a decisão de Id 29648738, 

deferindo “o sequestro de grãos de soja oriundos das áreas objeto da 

CPR nos armazéns retro citados, ainda que tenham sido depositados em 

nome de terceiros” (sic - destaquei). Ora, o deferimento de sequestro em 

nome de terceiros foi específico nos armazéns Bocolli e Safras, de 

produtos oriundos da Fazenda Poranga, localizada em Sorriso/MT, 

inexistindo qualquer ordem para a realização de arresto em outros 

armazéns em nome de terceiros. Ressalta-se que quanto ao arresto a ser 

realizado na Comarca de Sinop/MT, constou expressamente da referida 
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decisão que o arresto deveria ser feito “nos moldes da decisão de Id n° 

29596401” (sic), não havendo que se falar, portanto, em arresto de grãos 

em nome de terceiros. Deste modo, havendo prova robusta de que o 

arresto em discussão (Id 31157492) extrapolou os limites das decisões 

p r o f e r i d a s  n o s  a u t o s  d a  A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o  n ° 

1001144-88.2020.811.0040, DETERMINO a liberação 13.152,4 sacas de 60 

kg de soja em grãos arrestado no Id 29751783 da Ação de Execução em 

favor da embargante, independentemente de caução. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – 

ARTIGOS 1046 A 1051 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPR – 

GARANTIA REAL – GARANTIA OBRIGACIONAL – REQUISITOS 

DEMONSTRADOS – JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DESNECESSIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO – 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO – 

INEXISTÊNCIA DE PREJUIZOS A SEREM TEMIDOS – DECISÃO QUE SE 

MANTEM PELOS SEUS PRÓPRIOS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. Recurso 

conhecido e desprovido. A cognição de pedido liminar deduzida em 

embargos de terceiros é de natureza sumaria e não exaustiva ou com 

caráter definitivo. Exige-se para o deferimento da liminar em sede de 

embargos de terceiros a prova de sua condição de terceiro prejudicado 

pela apreensão judicial do bem como a existência do bem objeto da medida 

constritiva. No caso concreto, demonstradas nestas condições, a 

existência da CPR, com garantia real de parte do produto e garantia 

obrigacional do remanescente, indícios fortes de apreensão por ato 

judicial, impõe-se o deferimento da liminar, sobretudo porque, dentro do 

estipulado à respeito, para fins e efeitos de garantir também o direito do 

embargado, o magistrado de primeiro grau de jurisdição exigiu a prestação 

de caução idônea. Deste norte, possíveis de serem reais as alegações 

contidas na inicial, em juízo de cognição sumária, à vista da prova 

documental existente nos autos, é de se manter decisão de piso que, nas 

condições acima, defere liminar, não havendo males a temer pela garantia 

caucionária” (TJMT, N.U 0041248-41.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) – destaquei. EXPEÇA-SE o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004834-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA TRESSMANN FRANKLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e, tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 13h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005129-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO SALVALAGGIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 13h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001554-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES SIRLEI ZYLKOSKI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 13h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006280-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CONCEICAO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 13h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006051-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 13h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004340-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 14h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005100-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO GIASSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - 468.273.580-20 (PROCURADOR)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 14h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007268-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 14h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 14h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005659-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 14h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001553-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE ALCONCHEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 14h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 15h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008871-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 15h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - 012.171.901-47 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 15h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006281-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CHARCKOSKI BRUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 
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23/09/2020 as 15h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006602-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NODARI DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 15h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005137-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GENI ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 16h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006857-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ELVIS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 16h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005114-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVEZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 16h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007124-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e, tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 15h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006214-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TELMA PEREIRA MIGUINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e, tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 16h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007376-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MIRANDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 16h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005034-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 17h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000778-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTA CAGLIARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 17h10min, nas dependências do Fórum local.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 322 de 519



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007127-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHE LAURETTE CHERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 17h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007442-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 17h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001971-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO VAS KERPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 17h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005724-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005724-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIRANE SOMAVILA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PJE 

1005724-35.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, Compulsando os autos observo 

que, embora o autor tenha realizado pedido de “concessão de tutela de 

urgência incidental” (ref. 30941371), o requerimento se trata de 

prorrogação do prazo de concessão, tendo em vista que a tutela 

antecipada já foi concedida liminarmente pelo prazo de 09 meses à ref. 

30941371. O pedido merece ser acolhido. Verifico que a incapacidade 

laborativa da requerente persiste, conforme atestado pelos laudos 

médicos posteriores acostados às refs. 16833889, 25995414 e 30941372. 

Por essa razão, CONCEDO a prorrogação da tutela provisória de urgência 

pelo de 06 (seis) meses. Intime-se e oficie-se o INSS para, no prazo de 10 

(dez) dias, implantar ou comprovar a implantação do benefício, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de 

incorrer nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro. De 

outra banda, considerando o cancelamento da perícia médica 

anteriormente agendada em virtude da suspensão do atendimento 

presencial nos fóruns das Comarcas do Estado como medida de 

prevenção ao Novo Coronavírus, DETERMINO que a secretaria da vara 

agende horário para a realização de nova perícia na data fornecida pela 

expert nomeada. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 17 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005724-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e, tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 11h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003225-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003225-44.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA SOARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Processo 1003225-44.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Considerando que o 

perito judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba 

Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, 

pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

nos autos, revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder 

Judiciário e à parte autora, determino sua substituição com fundamento no 

art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído 

quando: (...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo 

que lhe foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha 

recebido qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento 

de honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perito o Dr. Fábio Júnior dos 

Santos, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 27 

de agosto de 2020, às 12h10min para realização da perícia, que será 

realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 
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atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como, levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 16 de 

abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O 

perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 

20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As 

partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001216-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENO EGON MILKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001216-75.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ENO EGON MILKE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por ENO EGON MILKE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O demandado apresentou proposta 

de acordo (ref. 30767912), a qual foi aceita pelo autor (ref. 31048106). É o 

necessário. Decido. Analisando os autos verifico que a homologação do 

acordo e extinção do feito é medida que se impõe. A proposta de acordo e 

concordância estão devidamente assinadas pelos patronos das partes, 

não havendo irregularidade a não autorizar o pedido de homologação. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Custas, se houver, pelo executado. 

Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se o INSS, 

com urgência, para no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme 

acordado, implantar ou comprovar a implantação do benefício. Certificado 

o trânsito em julgado, e observando a renúncia expressa ao prazo 

recursal pelo INSS, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007617-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAXIMO FIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MARILENE BERNARDI MACULAN (TESTEMUNHA)

JOSE LUIZ CAMERA (TESTEMUNHA)

ANTONIO CARLOS DE BARROS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007617-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR MAXIMO FIOR REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. VALDIR MÁXIMO FIOR, qualificada nos autos, propôs ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando, em síntese, o reconhecimento do trabalho rural e 

urbano em tempo suficiente para obter aposentadoria por idade híbrida. 

Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a Autarquia Federal 

apresentou contestação, argumentando, em suma, que a parte autora não 

comprovou a atividade rural no período de carência exigido. A parte autora 

apresentou réplica à contestação. O processo foi saneado, tendo sido 

designada audiência de instrução e julgamento onde a Autarquia 

demandada não compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, 

e na ocasião, a parte autora foi inquirida, bem como duas testemunhas da 

parte autora. É o relatório. Fundamento. Decido. O pedido de 

aposentadoria na modalidade híbrida está previsto no artigo 48, § 3º da Lei 

8.213/1991, vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher 

(...) § 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não 

atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa 

condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher. Portanto, os requisitos cuja observância se exige são: a) idade 

mínim de 60 anos (mulher) e 65 anos (homem); b) carência de 180 meses 

no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 

administrativo, podendo ser utilizado como período de carência, o 

exercício da atividade rural devidamente comprovado com início de prova 

material corroborado pela prova testemunhal somado às contribuições 

com vínculos urbanos. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

submeteu o tema ao rito dos Recursos Repetitivos (TEMA 1007), o qual foi 

julgado reconhecendo a possibilidade de soma de lapsos de atividade 

rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade 

de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício 

de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento 

administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de 

aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou 

rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, e independentemente do tipo de atividade 

exercida no momento do implemento etário ou requerimento administrativo. 

(REsp 1674221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019). Em análise 

dos autos, verifica-se que a parte autora implementou o requisito etário em 

31/07/2018, quando completou 65 anos de idade e o requerimento 

administrativo ocorreu em 03/08/2018. Para comprovar o trabalho rural a 

parte autora juntou: a) diversas notas fiscais de entrada de mercadorias 

rurais, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do autor como vendedor; b) notas fiscais relativas a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola pelo autor; c) Nota fiscal de produtor 

em nome do autor. Verifica-se ainda que os documentos acima são 

datados, do mais antigo ao mais recente, de 1979 a 2010. Na audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas Antônio Carlos Barros e José 

Luiz Camera, as quais confirmaram o exercício de atividades rurais pelo 

requerente, em regime de economia familiar, no Município de Marau/ Rio 

Grande do Sul. A testemunha Teresinha José Luiz Camera declarou: “Que 

conhece o autor do Município de Marau, Rio Grande do Sul; que a parte 

autora morava em Posse de Boa Vista; que a parte a autora tinha uma 

pequena propriedade, e plantava milho, arroz, soja, feijão; que tinha um 

pouco de vaca de leite, suíno; que o autor não fazia uso de maquinário e 

nem tinha empregados; que o autor veio para o Estado do Mato Grosso 

entre 1997/1998; que quando o autor veio para o estado de Mato Grosso 

ele foi trabalhar com lavoura, de empregado.” Já a testemunha Antônio 

Carlos Barros declarou: “Que conhece o autor do Rio Grande do Sul, 

interior do Marau, comunidade Posse Boa Vista; que o autor não tinha 

maquinários e nem empregados, trabalhava ele e a família; plantava milho, 

soja, trigo; que não lembra se o autor vendia produtos na cidade; que a 

parte autora veio para o estado do Mato Grosso em 87/88; que quando o 

autor veio para o mato Grosso ele começou a trabalhar com um agricultor, 

como empregado”. Assim, verifica-se que em pese as testemunhas não 

terem declarado acerca do início da atividade rural em regime de economia 

familiar no município de Marau, e terem divergido acerca da data em que o 

autor veio para o Estado de Mato Grosso, há de ser considerado o fato de 

que o próprio INSS reconheceu os seguintes períodos em favor do autor 

na condição de segurado especial: 1980, 1982, 1985, 1988, 1990, 1992, 

1994, 01/01/1996 a 30/04/1998, 01/05/2004 a 31/12/2004 e 01/01/2009 a 

20/01/2009. Portanto, embora a prova testemunhal não tenha relatado 

acerca do exato período de atividade rural exercido pelo autor, as 

diversas notas fiscais de produtor rural em nome do autor, de entrada de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 324 de 519



mercadorias rurais, emitidas pela empresa adquirente da produção, com 

indicação do nome do autor como vendedor, bem como de entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola pelo autor foram suficientes para 

que a própria autarquia ré reconhecesse o período mencionado em favor 

do autor na qualidade de segurado especial. Logo, diante dos documentos 

juntados aos autos, a prova testemunhal que corroborou o desempenho 

de atividade rural em regime de economia familiar pelo autor no município 

de Marau, bem como o período de atividade rural reconhecido na esfera 

administrativa, tem-se um total de 10 anos e 18 dias de tempo de serviço 

agrícola. No que diz respeito ao trabalho urbano exercido pelo autor, 

verifica-se do CNIS do reclamante os seguintes períodos de atividade 

urbana: - De 01/05/1998 a 20/04/2004, onde o autor trabalhou como 

empregado ao empregador Darci Artemio Bavaresco; - De 01/02/2005 a 

14/07/2008, onde o autor trabalhou como empregado ao empregador Joe 

Luiz Berlato Zanchetin; - De 21/01/2009 a 21/03/2009, onde o autor 

trabalhou como empregado ao empregador Darci Artemio Bavaresco; - De 

22/09/2009 a 05/08/2011, onde o autor trabalhou como empregado ao 

empregador Darci Artemio Bavaresco; Para o mencionado período foi 

reconhecido na esfera administrativa um total de carência em 

contribuições de 141 meses.08 Assim, considerando que o STJ fixou a 

tese quanto possibilidade do cômputo da atividade rural exercida antes de 

1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação 

de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao 

requerimento administrativo ou implemento da idade, desde de que a soma 

do período de atividade urbana e rural alcancem a carência de 180 meses, 

é de rigor reconhecer a procedência do pedido inicial. Isto porque, a soma 

da atividade urbana com a atividade rural exercida pela parte autora 

supera o período de carência exigido. Portanto, na data em que postulou o 

benefício sub judice, além de já ter preenchido o requisito etário, a parte 

autora já havia preenchido à carência mínima do artigo 142 da LBPS, o que 

lhe garante a concessão da aposentadoria por idade mista ou híbrida. 

Nesse sentido, vejamos julgado: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL CONTABILIZADA 

COMO PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 48, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 

8.213/1991. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1007 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

híbrida, prevista no artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, exige a 

implementação da mesma idade mínima exigida para a aposentadoria por 

idade urbana e da carência, nos termos da tabela progressiva constante 

no artigo 142 da Lei 8.213/1991, para a qual somam-se os meses em que 

exercida a atividade rural e o número de contribuições recolhidas durante 

regime de natureza distinta. 2. Em sede de julgamento de recurso repetitivo 

(REsp nº 1674221/SP e REsp nº 1788404/PR, Tema 1007, julgamento em 

14.8.2019), o Superior Tribunal de Justiça pacificou que, para o 

reconhecimento da aposentadoria por idade híbrida, é indiferente o tipo de 

atividade exercida no momento do implemento da idade mínima ou da 

protocolização do requerimento administrativo e que é indevida a exigência 

de recolhimento de contribuições previdenciárias em relação à atividade 

rural exercida antes da vigência da Lei 8.213/1991. 3. Para a 

comprovação do exercício de atividade rural, na condição de segurado 

especial, basta a apresentação de início de prova material complementado 

por prova testemunhal idônea. (TRF4, AC 5011463-11.2019.4.04.9999, 

QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 

14/03/2020) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 

TRABALHO RURAL E TRABALHO URBANO. CÔMPUTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 PARA FINS 

DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. É reconhecido o direito à aposentadoria 

por idade mista ou híbrida, conforme o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, na 

redação da Lei 11.718/08, se implementadas a idade mínima e carência, 

considerado o tempo de serviço rural e o urbano. 2. O tempo de serviço 

rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/91 pode ser computado para fins 

da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, 

ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições 

(Tema 1007 do STJ). 3. Para a concessão da aposentadoria por idade 

prevista no art. 48, § 3.º, da Lei n. 8.213/1991, é possível o preenchimento 

não concomitante dos requisitos legais, ou seja, não se deve exigir que o 

tempo de serviço rural a ser computado para efeito de carência tenha sido 

exercido no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima 

ou ao requerimento administrativo. 4. Preenchidos os requisitos legais, a 

parte autora faz jus à aposentadoria por idade híbrida, a contar da data do 

requerimento administrativo. (TRF4, AC 5027749-64.2019.4.04.9999, 

SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI 

SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 19/03/2020) Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o INSS a implantar o benefício 

previdenciário de aposentadoria híbrida em favor da parte autora, nos 

termos do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, em valor a ser apurado pelo 

INSS, cujo cálculo deverá ser elaborado conforme o disposto no artigo 29, 

inciso II da Lei 8.213/91, a partir do requerimento administrativo 

(03/08/2018), o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as 

parcelas atrasadas, devidas desde o indeferimento administrativo até a 

data de implantação do benefício, corrigidas monetariamente até a data do 

efetivo pagamento pelo índice adotado pelo manual de cálculo do Conselho 

da Justiça Federal, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. Diante 

do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos do art. 85, 

§ 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

VALDIR MÁXIMO FIOR RG: 2032761138 CPF: 429.434.500-49 Data de 

Nascimento: 31/07/1953 Nome da mãe: JULIETA DELLA MEA FIOR 

Endereço do segurado: Rua São João, nº 1.105, Bairro Jardim Primavera, 

Sorriso/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por idade híbrida Renda 

mensal: a calcular pelo INSS Data do início do Benefício – DIB: 03/08/2018
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Processo Número: 1002282-90.2020.8.11.0040
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AUDILA ROBERTO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002282-90.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

AUDILA ROBERTO BARRETO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Audila Roberto Barreto ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiada da Previdência Social na condição de segurada especial, e se 

encontra incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de “dor 

crônica nos 2 joelhos com limitação e instabilidade. Gonartrose bilateral” 

Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 
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justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitada para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 12h00min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 16 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004028-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA CICHOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004028-27.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CONSTANTINA CICHOSKI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Constantina Cichoski ajuizou “Ação Previdenciária” 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 326 de 519



em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos 

autos, almejando, em síntese, a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade. Passo a sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, 

com a apreciação das questões processuais pendentes, fixação dos 

pontos controvertidos, determinação acerca do ônus probandi e provas a 

serem produzidas. Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas 

e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo, para tanto, audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 8 de julho de 2020, às 15h00min. Fixo como ponto 

controvertido a existência de atividade rural exercida pela autora e a 

carência no período legalmente exigido. Intimem-se as partes e seus 

respectivos patronos para comparecerem à audiência, bem como, para, 

querendo, apresentarem o rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias 

antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, observando o 

art. 450, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Atente-se o 

patrono da autora ao disposto no art. 455, do CPC, que preconiza: “Art. 

455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

16 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008339-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MRAIA DE LOUDES GONCALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008339-61.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MRAIA DE LOUDES GONCALVES NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito do juízo 

complementou o laudo anteriormente juntado sem o tópico “conclusão”, 

faculto às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca 

do laudo pericial. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008440-98.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Processo: 1008440-98.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Raimunda 

Pereira da Silva ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de 

Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a concessão do 

benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social na 

condição de segurada especial, e se encontra incapacitada para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “Bursite e Tendinite em ambos os 

braços, bem como Sindrome do Manguito Rotador (CID: M75.1), Lesões do 

Ombro (CID: M75), Sinovite e Tenossinovite (CID: M65) e Outros 

transtornos dos tecidos moles, não classificados em outras partes (CID: 

M79)” Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o 

pedido foi negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitada para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 327 de 519



parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 12h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002771-64.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NERI JOSE PIVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

NERI JOSÉ PIVA, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente 

ação de aposentadoria por idade rural em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de 

aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de segurado 

especial. Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a 

Autarquia Federal apresentou contestação, requerendo a improcedência 

do pedido inicial, sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a sua qualidade de segurado especial. Designada audiência 

de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na ocasião, foram 

inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. Decido. Trata-se 

de ação previdenciária proposta por NERI JOSÉ PIVA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. A priori, 

importante consignar que, não se exigem documentos robustos para se 

provar tempo de serviço laborado em atividade rural, em decorrência da 

notória dificuldade de se provar o exercício dessa atividade através de 

documentos. A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, exige apenas o 

início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Os requisitos 

para concessão da aposentadoria por idade de trabalhador rural estão 

fixados nos arts. 142 e 143 da Lei 8.213/91. Em se tratando de 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, os requisitos cuja 

observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 anos 

(homens) e 55 anos (mulheres); b)tempo de efetiva atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período correspondente à carência exigida 

para o benefício, isto é, 180 (cento e oitenta) meses, e imediatamente 

anterior ao requerimento. Pois bem. A cópia da carteira de identidade da 

parte autora demonstra que esta possui 62 (sessenta e dois) anos de 

idade. (ID. 19720338). Quanto à qualidade de empregado rural e carência, 

a parte autora deveria comprovar o exercício da atividade rural, no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ainda que de 

maneira descontínua. Para fins de constituição de início de prova material, 

para caracterizar sua condição de rurícola, a parte autora apresentou 

documentos, dentre os quais se destacam: a) Certidão de nascimento de 

sua filha Dorotéia Clara Piva, nascida em 24/12/1978, onde o autor é 

qualificado como agricultor; b) Ficha de alistamento militar de 1976, onde o 

autor é qualificado como agricultor; c) Atestado de escolaridade emitido 

pela Prefeitura de Porto Lucena em 26/04/2017, declarando que o autor foi 

aluno de escola localizada na zona rural, de 1967 a 1972; d) Recibos de 

pagamento datados de 2018 e 2017, onde o autor é qualificado como 

trabalhador rural; e) Notas fiscais de produtor rural, notas fiscais de 

entrada de produtos rurais, emitidas pela respectiva empresa adquirente 

da produção, com indicação do nome do autor como vendedor, bem como 

notas fiscais relativas a entrega de produção rural à cooperativa agrícola 

pelo autor, datadas de 1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1997, 1998, 1999, 

2000; f) Romaneios de descarga datados de 1989, 1990, g) Pedido de 

inscrição de produtor em nome do autor, datado de 1978; h) Carteira de 

filiação em 1977 ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto 

Lucena/RS, constando pagamento de anuidade de 1977 a 1984; i) 

Matrícula de imóvel rural de propriedade do genitor do autor, escritura 

datada de 13/02/1961; j) CTPS; Na audiência de instrução foram ouvidas 

as testemunhas Irani Anastácia Webler, Zacy Busanello e Luiz Carlos 

Glitz, que confirmaram o exercício de atividades rurais pelo requerente no 

Rio Grande do Sul e no estado de Mato Grosso. A testemunha Teresinha 

Irani Anastácia Webler declarou: “Que o autor sempre trabalhou no meio 

rural; que ele começou a trabalhar em Porto Lucena, que conheceu o autor 

lá; que faz mais ou menos 15 ou 20 anos que a testemunha está em 

Sorriso; que o autor veio depois para Sorriso; que em Sorriso ouviu 

comentários que autor trabalhou em fazenda, na lavoura; que não chegou 

de ir na fazenda que o autor trabalhava; que faz uns 40 anos que 
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conhece o autor; que o autor era novinho quando conheceu ele; que a 

atividade dele sempre foi lavoura; que o autor morava na terra do pai 

dele”. Já a testemunha Zacy Busanello declarou: “Que conheceu o autor 

em 1982, em Garruchos, no Rio Grande do Sul, zona rural; que nessa 

época o autor plantava trigo e soja em uma propriedade; que não sabe 

dizer por quanto tempo morou na mesma cidade; que saiu antes do autor; 

que conheceu o autor na agricultura”. Pela testemunha Luiz Carlos restou 

declarado: “Que conhece o autor em torno de 08 anos; conheceu o autor 

porque quando foi trabalhar na fazenda, o Sr. Neri já trabalhava na 

fazenda vizinha, chamada “Rondon”; que lá ele plantava soja, milho; que 

nesses 08 anos trabalhou na fazenda vizinha da que o autor trabalhava”. 

Assim, constata-se que o autor exerceu labor agrícola em regime de 

economia familiar desde tenra idade, a princípio no Rio Grande do Sul na 

companhia dos pais, sendo que na ficha de alistamento militar do autor em 

1976, o autor já era qualificado como agricultor, ou seja, quando possuía 

apenas 18 anos de idade, o que foi corroborado pela testemunha Irani 

Anastácia, que alegou que conhece o autor desde novinho, quando este 

já trabalhava na lavoura. Somado a isso, os documentos com datas 

posteriores indicam que o autor exerceu atividade agrícola até 01/06/1993, 

quando então passou a ser empresário individual, o que perdurou até 

31/08/1997, conforme CNIS juntado aos autos. Contudo, não obstante o 

fato de que o autor retornou as lides campesinas no Município de Sorriso, 

na qualidade de empregado rural, a CTPS do autor registra que seu 

primeiro vínculo como trabalhador rural foi em 01/11/2006, na Gleba Teles 

Pires, com o empregador Olavo Demari Webber, sendo que todos os 

próximos vínculos registrados também são na qualidade de trabalhador 

rural. Entretanto, embora se admita a descontinuidade da atividade rural, 

há um espaço de tempo de mais de 12 anos entre o período em que o 

autor passou a ser empresário individual ao período em que retornou as 

lides campesinas, uma vez que todos os registros anteriores ao de 

trabalhador rural com o empregador Olavo Demari Webber, iniciado em 

01/11/2006, são registros urbanos. Além do mais, a testemunha que tem 

ciência da atividade rural mais recente desempenhada pelo autor é o Sr. 

Luiz Carlos Glitz, que na data da audiência declarou que conhecia o autor 

há 08 anos. Portanto, quanto à carência o requerente não logrou êxito em 

comprová-la, tendo em vista que o período documentalmente comprovado 

pelo segurado quanto às atividades campesinas como empregado rural 

não ultrapassa o mínimo legal de 180 (cento e oitenta) meses 

imediatamente anteriores à data do requerimento administrativo. Por outro 

lado, conforme já consignado, considerando o grande lapso temporal 

decorrido entre o período em que o autor deixou e retornou às lides 

campesinas, não há como ser considerado em favor do autor, como 

período de carência, àquele anterior a 1993. Com efeito, diante da falta de 

comprovação carência mínima da atividade rural de 180 (cento e oitenta) 

meses imediatamente anteriores ao requerimento administrativo, o 

requerente não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria rural 

por idade, previsto nos artigos 143, 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91. 

Acerca do tema: “PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. VÍNCULOS URBANOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL DO TRABALHO CAMPESINO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1.Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o 

requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade 

mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, 

sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei 

nº 8.213/91. 2. O conjunto probatório não comprova o exercício pela parte 

autora da atividade rural pelo período de carência exigido. 3.A prova 

testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho 

rural, na medida em que não está presente o início de prova material 

indispensável para autorizar a concessão do benefício. 4.A parte autora 

deveria ter comprovado o labor rural, mesmo que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao 

menos, 180 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei nº 

8.213/91, o que não aconteceu. 5.Mantida a condenação da parte autora 

no pagamento dos honorários advocatícios, observados os benefícios da 

assistência judiciária gratuita (arts. 11, § 2º, e 12, ambos da Lei 1.060/50, 

reproduzidos pelo § 3º do art. 98 do CPC), já que deu causa à extinção do 

processo sem resolução do mérito. 6. Apelo desprovido.” (TRF-3 - Ap: 

00132338820184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS 

VIRGÍNIA, Data de Julgamento: 27/08/2018, SÉTIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/09/2018) Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a 

gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito em regime de colaboração
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002544-74.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELVIRA DE OLIVEIRA FREITAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. ELVIRA DE OLIVEIRA FREITAS, qualificada nos autos, 

propôs ação de aposentadoria rural por idade em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de 

segurado especial. Juntou documentos com a inicial. O pedido de tutela de 

urgência foi indefiro, no entanto, houve concessão de gratuidade ao autor. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

requerendo a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar a sua qualidade de segurado 

especial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. 

Designada audiência de instrução e julgamento, a Autarquia demandada 

não compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, 

na ocasião, foram inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve 

relato. Decido. Trata-se de ação previdenciária proposta por ELVIRA DE 

OLIVEIRA FREITAS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade. Sem devaneios desnecessários, impende salientar que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar a sua condição de 

trabalhadora rural na qualidade de segurada especial pelo período 

necessário de carência para recebimento do benefício. Isto porque os 

documentos mais antigos juntados pela parte autora correspondem ao ano 

de 2002, e todos estão em nome de seu companheiro, que no período de 

carência que deveria ter sido demonstrada a atividade rural tinha vínculo 

empregatício urbano conforme CNIS juntado pela Autarquia (ID. 20546398, 

p. 15). De igual modo, a parte autora também exerceu atividades urbanas 

no período de carência que deveria ter sido demonstrada a atividade 

exclusivamente rural em regime de economia familiar. (ID. 2054639, p. 13). 

Não obstante, a testemunha Carmem Correia Fernandes afirmou em seu 

depoimento “que a autora passou a residir no sítio em Nova União do Norte 

em 1990 aproximadamente, residiu no local por apenas 05 anos e há 

aproximadamente 15 anos mudou-se para a cidade” (Áudio ID. 24096989 - 

Pág. 1). Por outro lado, embora a testemunha Maria tenha afirmado que 

conheceu a parte autora no sítio, não foi precisa ao informar quando a 

parte autora saiu do sítio em Nova União do Norte, apenas afirmou que os 

filhos da autora possuem uma chácara na qual a autora vai com 

frequência. Veja, portanto, que as provas juntadas ao processo não 

demonstram que a autora exerceu atividade rural pelo período de carência 

exigido, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RAZOÁVEL 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA ORAL FRÁGIL. MARIDO COM 

VÍNCULOS URBANOS. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NÃO 

IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. APELAÇÃO 

NÃO PROVIDA. 1. Para a concessão da aposentadoria por idade rural, o 

segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, deverá ter 

idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo laborado 

individualmente ou em regime de economia familiar (§ 1º), em atividade 

rural, por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência 

exigida, sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, 
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§ 2º, da Lei 8.213/91). 2. No caso em análise, a parte autora implementou o 

requisito etário em 09/03/2005 (documento fl. 20). Em 24/03/2005, 

requereu administrativamente o benefício que foi indeferido por não 

comprovação do período de carência (fl. 19). Considerando o ano em que 

cumpriu o requisito etário (2005) e o que dispõe o art. 142 da Lei 8.213/91, 

deve a parte autora comprovar o exercício de atividade rural por 144 

meses. 3. Há nos autos os seguintes documentos: declaração sindical de 

exercício de atividade rural em nome da autora feita no INSS, constando o 

exercício de atividade rural entre o período de 1990 a 2005 (fl. 15); 

contrato de parceria agrícola com prazo de duração iniciando em 2002 e 

perdurando até 2006 (fls. 16/16v); certidão de casamento contraído em 

1979 constando a profissão do cônjuge da autora como lavrador (fl. 17); 

contribuições para o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Vargem Alegre 

para os anos de 2002 a 2005 (fls. 22/26). 5. Os documentos juntados pela 

parte autora formam um razoável início de prova material da atividade 

campesina. Devem, ainda, ser corroborados pela prova oral para a 

produção dos efeitos pretendidos pela parte autora. 6. A prova oral 

produzida nos autos, por sua vez, não confirma a qualidade de segurada 

especial da parte autora. Com efeito, a testemunha Eduardo do Amaral 

Franco (fl. 63) afirmou que a requerente não ficava com parte da 

produção e recebia como diarista. Narrou ainda que só via a requerente 

trabalhando na roça na época da colheita. A testemunha Galdino 

Rodrigues Campos (fl. 64) disse que é proprietário de imóvel rural desde 

1985 e que a parte autora trabalhou por muito tempo para ele, recebendo 

salário como contraprestação do labor rural. A testemunha do juízo, Sr. 

José Fortunato da Silva (fl. 62), cônjuge da autora e habilitado nos autos 

para sucedê-la processualmente, afirmou que a autora trabalhava na 

roça, dividindo a produção ao meio com o dono da terra, o que servia para 

consumo próprio, e que ela não recebia salário. Disse ainda que ele (o 

cônjuge varão) trabalhava em empresas e os filhos do casal na cidade. 7. 

Os depoimentos das testemunhas são contraditórios, cada qual narrando 

uma espécie de trabalho rural. Assim, não é possível concluir que a 

requerente era segurada especial e que dependia do trabalho para 

sustento próprio e da família. 8. O trabalhador rural diarista não faz jus ao 

enquadramento como segurado especial, devendo fazer o recolhimento 

previdenciário para ser segurado do INSS. 9. O CNIS de fls. 45/48 registra 

vínculos urbanos contínuos do cônjuge da autora, que perduraram por 

todo o tempo de labor rural alegado pela requerente, o que descaracteriza 

o regime de economia familiar e a indispensabilidade do labor rural para a 

subsistência fami l iar .  10.  Apelação não prov ida.  (AC 

0001380-53.2007.4.01.3814, JUIZ FEDERAL LEANDRO SAON DA 

CONCEIÇÃO BIANCO, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

JUIZ DE FORA, e-DJF1 12/07/2018 PAG.) Logo, diante do cenário 

apresentado, ante a inexistência dos requisitos previstos em lei para a 

concessão do benefício previdenciário, não resta alternativa senão a 

improcedência do pleito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

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

Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001704-30.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADELAIDE PEREIRA ALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Processo: 1001704-30.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, 

Adelaide Pereira Alves ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a concessão 

do benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e se 

encontra incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de “M71.2 

CISTO DE BAKER e CID M. 25.5 (Dor Articular)” Narra que requereu o 

benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia 

ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimada para 

emendar a inicial, a autora acostou o documento faltante à ref. 30769258. 

É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 
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deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 11h50min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 15 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Processo: 1000448-86.2019.8.11.0040 Requerente: Jacira Pena 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Compulsando 

detidamente os autos, observo que a autora reside na Rua São Paulo, n° 

111, Bairro Centro, na cidade e comarca de Nova Ubiratã-MT, conforme 

documentos acostados à peça de ingresso, dentre eles, atestados e 

exames médicos e o próprio requerimento administrativo (id. 17614356), 

impossibilitando, inclusive, a realização do estudo socioeconômico do 

grupo familiar da autora (id. 20579378). Se isso não bastasse, a autora 

juntou o comprovante de atualização cadastral do grupo familiar junto ao 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, igualmente 

informando residir na mesma cidade e comarca (id. 18479457). Com efeito, 

o art. 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, ao criar a competência 

delgada da justiça Estadual para o julgamento de causas ajuizadas contra 

o INSS, estabelece de forma cristalina que a demanda deve ser ajuizada 

"na comarca do domicilio do segurado" quando ela não for sede de vara 

federal. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do art. 109, § 3º, da CF, sendo parte autora 

segurada domiciliada em município que não seja sede de vara federal, ela 

tem a opção de ajuizar a ação previdenciária perante o juízo estadual que 

tenha jurisdição sobre o seu domicílio.” (TRF-4 - AG: 

50346567920194040000 5034656-79.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPOSITURA PERANTE JUÍZO 

ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. ARTIGO 109, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O segurado domiciliado em município que não 

seja sede de Vara Federal tem a opção de ajuizar a ação previdenciária 

perante o Juízo Estadual com jurisdição sobre o seu domicílio, a teor do 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal.” (TRF-4 - MS: 

50342193820194040000 5034219-38.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) Deste modo, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

jurisdicional para processar e julgar a presente demanda ao Juízo do 

domicílio da autora. Remetam-se estes autos ao Juízo da comarca de Nova 

Ubiratã-MT, fazendo constar nossas sinceras homenagens. Após, 

promova-se a baixa na distribuição e demais anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003947-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003947-15.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FLAVIO CORDEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. FLAVIO CORDEIRO propôs a presente ação de concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora alega ser portadora de sequelas de poliomelite, 

as quais o incapacitam para o trabalho de ministro religioso. Ainda, que 

houve o indeferimento de seu pedido de auxílio-doença, protocolado aos 

06/01/2016, diante da não constatação de sua incapacidade (Id 

14221734), pelo que, requer a concessão do benefício a partir dessa 

data. Aportou aos autos os documentos, inclusive atestados médicos. 

Houve o recebimento da inicial, deferindo-se a Gratuidade de Justiça e 

deferindo-se a tutela de urgência, bem como determinando-se a citação da 

requerida (Id 14233663). Contestação sob o Id 15139622 c/c extrato CNIS, 

alegando a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do 

benefício e informando o cumprimento da medida liminar, sendo implantado 

o benefício no período de 18/07/2018 a 18/04/2019. Determinada a 

realização de perícia médica e nomeado o Dr. Daniel Ângelo Tartari, 

fixando-se seus honorários em R$ 300,00 (trezentos reais) – Id 16369432. 

Realizada a perícia aos 01/04/2019, sendo aportado o respectivo laudo, 

concluindo pela ausência de incapacidade laborativa, eis que a parte 

Autora a patologia apresentada não o impede de realizar suas atividades 

como missionário/ministro religioso, as quais não demandam esforço físico 

intenso. Ainda, que, trata-se de quadro clinico passível de tratamento 

médico conservador, o qual pode ser controlado também através da 

prática de exercícios físicos, alongamentos e fisioterapia, de modo a 

melhorar sua qualidade de vida. Manifestação da parte Autora 

desfavorável ao laudo pericial, requerendo seja declarada sua nulidade e 

realizada nova perícia (Id 20879106). Decisão determinando a 

manifestação do médico perito aos quesitos complementares, o que foi 

cumprido, sendo que o expert ratificou sua conclusão anterior (Id 

31091709). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação proposta com o objetivo de ser 

concedido o benefício de auxilio doença ou aposentadoria por invalidez à 

Autora. Inicialmente, INDEFIRO o pedido da parte Autora para que seja 

declarada sua nulidade e realizada nova perícia. Com efeito, o médico 

perito realizou a análise clínica da parte Autora, bem como analisou os 

exames médicos e de imagem apresentados, bem como respondeu aos 

quesitos apresentados, bem como respondeu aos quesitos 

complementares, pelos que, houve sua realização de forma escorreita. 

Assim, considero válida e completa a perícia médica realizada e os 

esclarecimentos prestados pelo expert (Id 31091709). Por inexistirem 

preliminares pendentes de apreciação, passo imediatamente à análise do 

mérito. No mérito, entendo que o pedido é improcedente, senão vejamos. 

Isto porque, o laudo médico pericial, concluiu pela ausência de 

incapacidade laborativa, eis que a parte Autora apresenta sequelas de 

poliomielite estabilizadas, as quais não o impedem de realizar suas 

atividades como missionário/ministro religioso, eis que não demandam 

esforço físico intenso. Ainda, conforme exarou o expert, trata-se de 

quadro clinico passível de tratamento médico conservador, o qual pode 

ser controlado também através da prática de exercícios físicos, 

alongamentos e fisioterapia, de modo a melhorar sua qualidade de vida. 

Logo, tem-se que, in casu, não restou comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, em consequência, 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a Requerida ao pagamento dos 

honorários médico-periciais, em favor do Dr. Daniel Ângelo Tartari, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – Id 16369432, eis que a prova 

pericial foi por ela pleiteada, pelo que, determino sua REQUISIÇÃO junto ao 

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG. Condeno a parte Autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no 

artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade 

de Justiça. INTIME-SE a autora, através de seus patronos, e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

eletrônica. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

De Alta Floresta para Sorriso-MT, 16 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006951-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE PICCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006951-60.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA IRENE PICCINI REU: GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Defiro o pedido 

formulado pela autora à ref. 24069023. Designo, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 8 de julho de 2020, às 

15h30min. Intimem-se as partes e seus respectivos patronos para 

comparecerem à audiência, bem como, para, querendo, apresentarem o 

rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos 

termos do art. 357, § 4º, do CPC, observando o art. 450, do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão. Atente-se o patrono da autora ao 

disposto no art. 455, do CPC, que preconiza: “Art. 455. Cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 16 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001703-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MENGUE ZERBINATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001703-98.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

WILMA MENGUE ZERBINATI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária movida por WILMA 

MENGUE ZERBINATI em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, aduzindo, em suma, o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Com a inicial 

carreou documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 14005340, deferida a 

gratuidade da justiça à autora, bem como, deferida tutela de urgência, 

determinando que o INSS implante o pagamento à parte requerente do 

benefício previdenciário de auxílio-doença no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com duração de 09 (nove) meses do benefício. Devidamente citado, 

o demandado apresentou contestação sob o ID 15260283, suscitando, 

preliminarmente, prescrição do direito de ação, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência, sob o argumento de inexistência dos requisitos 

autorizadores para a concessão do benefício. Sob o ID 16244388, a pare 

autora impugnou a contestação apresentada. Sob o ID 16424594, decisão 

que afastou a prescrição suscitada pelo demandado, bem como, designou 

perícia a ser realizada na parte autora. Entre um ato e outro, laudo pericial 

carreado sob o ID 21513281, concluindo que a autora apresenta lesão em 

manguito rotador que gera incapacidade por dor e limitação funcional, mas 

que, contudo, a lesão é passível de tratamento cirúrgico e melhora da 

limitação funcional, tratando-se de incapacidade temporária. Sob o ID 

22315963, manifestação da parte autora acerca do laudo pericial 

apresentado. Certidão constando o decurso do prazo sem a manifestação 

do demandado (ID 23172819). É o relatório. DECIDO. O benefício de 

auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 
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exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a autora a exame médico, a 

Sra. Perita constatou ser temporária a incapacidade da demandante. De 

acordo com o laudo pericial, a data de início da constatação da 

incapacidade é abril de 2019 (ID 21513281 - Pág. 5). Passo à análise da 

qualidade de segurada da parte autora. De acordo com os documentos 

apresentados, a parte autora adquiriu sua qualidade de segurada – 

segurada obrigatória, conforme se observa do documento carreado sob o 

ID 13020263. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de 

benefício de auxílio-doença durante o prazo de doze meses, tendo como 

data inicial a data da incapacidade (abril de 2019 - ID 21513281 - Pág. 5), 

compensados os valores pagos, nesse período, em razão do deferimento 

da tutela de urgência. Doutro lado, improcede o pedido de aposentadoria 

por invalidez. Com efeito, considerando a possibilidade de reabilitação da 

parte autora, entendo possível a prática de serviços que não exijam 

grande intensidade, após a realização do procedimento cirúrgico e período 

de repouso pós-cirúrgico. Com relação à antecipação da tutela concedida 

na decisão sob o ID 14005340, tendo em vista a busca da efetiva 

prestação jurisdicional, entendo que deve ser mantida, uma vez que estão 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, 

confirmando a liminar sob o ID 14005340 e, por conseguinte, CONDENO o 

INSS: a) a implantar o benefício de auxílio-doença, com renda mensal de 

91% do salário de contribuição, desde a data da incapacidade (abril de 

2019 - ID 21513281 - Pág. 5), sendo autorizada a compensação dos 

valores pagos, nesse período, em razão do deferimento da tutela de 

urgência. b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao 

benefício ora concedido, autorizada a compensação com os valores 

pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela de 

urgência, devendo incidir juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a 

citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de 

cada parcela. Considerando a antecipação dos efeitos da tutela deferidos, 

deverá o INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; 

para tanto, deverá ser intimada a procuradoria da autarquia e a agencia 

executiva de Sinop/MT. CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários 

periciais, fixados na decisão sob o ID 16424594 e DETERMINO sua 

requisição junto ao RGJ. CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º do CPC. De consequência, com base no artigo 487, inciso I, 

do CPC e DECLARO a extinção da presente ação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

autora através de seu patrono para elaboração dos cálculos. Após, 

conclusos. Dados para a implantação do benefício: WILMA MENGUE 

ZERBINATI; benefício de auxílio-doença, com renda mensal de 91% do 

salário de contribuição, desde a data da incapacidade (abril de 2019 - ID 

21513281 - Pág. 5) até doze meses, contados da intimação do INSS dessa 

sentença, sendo autorizada a compensação dos valores pagos, nesse 

período, em razão do deferimento da tutela de urgência. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta/Sorriso, 15 de abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005823-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005823-39.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

RENILDO JOSE DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA movida por RENILDO JOSE DOS SANTOS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, aduzindo, em suma, a 

condição de segurado especial para a concessão do benefício de auxílio 

doença. Com a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 

10759780, deferida a gratuidade da justiça à autora, bem como, deferida 

tutela de urgência, determinando que o INSS implante o pagamento à parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, com duração de 09 (nove) meses do benefício. 

Certidão constando decurso de prazo sem apresentação de contestação 

pelo demandado (ID 12193623). Sob o ID 13258986, decisão que nomeou 

perito para atuar no feito, bem como, designou audiência de instrução e 

julgamento. Certificado que decorreu o prazo sem a apresentação de 

memoriais pela parte autora (ID 15482118). Sob o ID 16681644, o 

demandado apresentou contestação. Entre um ato e outro, decisão sob o 

ID 17333074 prorrogando a tutela antecipada concedida à parte autora, 

bem como, designando nova perita para atuar no feito, com data fixada 

para 28 de março de 2019. Laudo pericial carreado sob o ID 21704498, 

concluindo que o autor está incapacitado parcial e temporariamente para 

suas atividades laborativas, sendo possível a reabilitação para outra 

função (Item “17”), apontando como data de início da incapacidade, 

07.04.2015. Sob o ID 22338447, manifestação da parte autora acerca do 

laudo pericial apresentado. Certidão constando o decurso do prazo sem a 

manifestação do demandado (ID 23177511). É o relatório. DECIDO. O 

benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetido o autor a exame médico, o 

Sr. Perito constatou que este está incapacitado parcial e temporariamente 

para suas atividades laborativas, sendo possível a reabilitação para outra 

função (Item “17”), apontando como data de início da incapacidade, 

07.04.2015. Passo à análise da qualidade de segurada da parte autora. De 

acordo com os documentos apresentados, em especial, aquele carreado 

sob o ID 10688997, constato que o autor exerce atividade rural em regime 

de economia familiar desde 2004. Ainda, em análise da oitiva da 

testemunha arrolada pelo demandado (ID 15234795), se constata a 

condição deste de segurado especial há mais de doze meses. Outrossim, 

por meio do indeferimento administrativo carreado (ID 10689021), 

denota-se que este se deu tão somente pela ausência de incapacidade 

para o trabalho ou para a atividade habitual do autor, e não, pela falta de 

qualidade de segurado especial. Assim, em face da conclusão pericial 

acima exposta e comprovada a qualidade de segurado especial do autor, 

bem como cumprida a carência legal, tenho que faz jus o demandante à 

concessão de benefício de auxílio-doença durante o prazo de doze 

meses, tendo como data inicial a data da incapacidade (07.04.2015), 

compensados os valores pagos, nesse período, em razão do deferimento 

da tutela de urgência. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela parte autora, confirmando a liminar sob o ID 10759780 e, 

por conseguinte, CONDENO o INSS: a) a implantar o benefício de 

auxílio-doença, com renda mensal de um salário mínimo, desde a data da 

incapacidade (07.04.2015), sendo autorizada a compensação dos valores 

pagos, nesse período, em razão do deferimento da tutela de urgência. b) a 

efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício ora 

concedido, autorizada a compensação com os valores pagos em razão do 

cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, devendo incidir 

juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação e correção monetária 
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pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela. Considerando 

a antecipação dos efeitos da tutela deferidos, deverá o INSS implementar 

o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados de sua ciência desta sentença; para tanto, deverá ser 

intimada a procuradoria da autarquia e a agencia executiva de Sinop/MT. 

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados na 

decisão sob o ID 17333074 e DETERMINO sua requisição junto ao RGJ. 

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC. 

De consequência, com base no artigo 487, inciso I, do CPC e DECLARO a 

extinção da presente ação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora através de seu patrono para 

elaboração dos cálculos. Após, conclusos. Dados para a implantação do 

benefício: RENILDO JOSE DOS SANTOS; benefício de auxílio-doença, com 

renda mensal de um salário de contribuição, desde a data da incapacidade 

(07.04.2015) até doze meses, contados da intimação do INSS desta 

sentença, sendo autorizada a compensação dos valores pagos, nesse 

período, em razão do deferimento da tutela de urgência. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta/Sorriso, 15 de abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003392-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON RICARDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Num. do processo: 1003392-95.2018.8.11.0040 AUTOR(A): ROBERSON 

RICARDO MIRANDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora ROBERSON RICARDO 

MIRANDA pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos documentos. 

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita, 

bem como a tutela de urgência e determinada a citação da parte requerida. 

Contestação apresenta pela parte requerida. Impugnação à contestação. 

Despacho saneador. A parte autora requereu a prorrogação do benefício 

de auxílio doença concedido na tutela de urgência. Realização de perícia, 

com a apresentação do laudo junto ao Id n. 21253039 - Pág. 1. Na 

sequência, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo, quedando-se 

inerte a parte requerida. Vieram-me os autos conclusos. É o que cumpria 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal, conforme se verá adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício 

de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte 

autora é portadora de esquizofrenia paranóide, transtornos psicóticos, 

depressão (episódio depressivo grave com sintomas psicóticos), 

dependência química, dependência alcoólica crônica, síndrome de 

abstinência (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da 

cocaína), síndrome de dependência (transtornos mentais e 

comportamentais devido ao uso de álcool) e sofrimento psíquico de 

evolução crônica, que causam a incapacidade laborativa, concluindo pela 

sua incapacidade total e permanente. Passo à análise da qualidade de 

segurado da parte autora. De acordo com os documentos apresentados, a 

parte autora era segurada obrigatória, quando foi cessado o benefício de 

auxilio-doença em sede administrativa. Assim, verifico que há época em 

que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez) foi cessado, a parte requerente preenchia todos os requisitos 

para a concessão do benefício. Por outro lado, em face da conclusão 

pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurado, bem como 

cumprida a carência, a parte autora também faz jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Por 

fim, resta fixar o período em que resta devido cada benefício. Nos termos 

acima expostos, o benefício de auxílio-doença, no valor relativo a 91% 

(noventa e um por cento) do salário de contribuição, será devido desde a 

cessação do benefício em sede administrativa (10.09.2017 Id n. 13838353 

- Pág. 1) até a data anterior ao laudo pericial (26/03/2019 – 21253039). Já, 

o benefício de aposentadoria por invalidez é devido desde a data do laudo 

pericial (27/03/2019), data esta que considero como marco inicial para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) 

a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do 

laudo pericial (27/03/2019), com renda mensal de 100% (cem por cento) 

do salário-de-contribuição da parte Autora; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da 

parte Autora, desde a cessação do benefício de auxilio-doença em sede 

administrativa (10.09.2017), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(26/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela; AUTORIZADA a compensação com os 

valores pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da 

tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; d) Requisite-se os honorários periciais junto ao site da AJG. e) 

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, conforme 

pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da parte Segurada: ROBERSON 

RICARDO MIRANDA; benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do 

Autora; data do início do benefício: data do laudo pericial: 27/03/2019; 

prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu 

cumprimento, eis que houve a concessão de TUTELA DE URGENCIA. 

Retroativamente: benefício concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da Autora; data do 

início do benefício: data da cessação do benefício de auxilio-doença em 

sede administrativa (10/09/2017), até o dia anterior à realização do laudo 

pericial (26/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança 

desde o vencimento de cada parcela.AUTORIZADA a compensação com 

os valores pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a 

tutela de urgência. Intimem-se. De Alta Floresta para Sorriso-MT, 15 de 

abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003382-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE CASSOL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003382-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SALETE CASSOL DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora SALETE CASSOL 

DOS SANTOS pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos documentos. 

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita, 

bem como a tutela de urgência e determinada a citação da parte requerida. 

Contestação apresenta pela parte requerida. Impugnação à contestação. 

Despacho saneador. Realização de perícia, com a apresentação do laudo 

junto ao Id n. 21253255. Na sequência, a parte autora manifestou-se 

quanto ao laudo, quedando-se inerte a parte requerida. Vieram-me os 

autos conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Tem-se que o benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes 

requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de 

carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

d) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte 

autora é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico. Destaca que a 

referida doença não tem cura, mas sim controle. É auto imune, onde 

acomete todo o organismo, diminui a imunidade, acometendo vários órgãos 

e lesões de pele. Menciona que a autora está fazendo uso de medicações 

continuas, acompanhamento com especialista, todavia, não tendo melhora 

clínica, concluindo pela sua incapacidade total e permanente para exercer 

atividade leve a intensa. De acordo com o laudo pericial, não há data 

específica de constatação desta incapacidade, sendo que a parte autora 

relatou que tornou-se incapaz para o trabalho no ano de 2016, tendo o 

quadro progredido e se agravado no decorrer dos anos. Passo à análise 

da qualidade de segurado da parte autora. De acordo com os documentos 

apresentados, a parte autora era segurada obrigatória, quando foi 

cessado o benefício de auxilio-doença em sede administrativa. Assim, 

verifico que há época em que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez) foi cessado, a parte requerente preenchia 

todos os requisitos para a concessão do benefício. Por outro lado, em 

face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de 

segurado, bem como cumprida a carência, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta atualmente 

com 58 (cinquenta e oito) anos de idade (Id n. 13833103 - Pág. 1), entendo 

que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam 

movimentação e esforço físico e destreza a incapacitam para as funções 

anteriormente exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido 

cada benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, 

no valor relativo a 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, será devido desde a data da cessação do benefício em sede 

administrativa (26.02.2018 Id n. 13833218) até a data anterior ao laudo 

pericial (26/03/2019 – 21253255). Já, o benefício de aposentadoria por 

invalidez é devido desde a data do laudo pericial (27/03/2019), data esta 

que considero como marco inicial para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) a implantar o benefício 

de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial 

(27/03/2019), com renda mensal de 100% (cem por cento) do 

salário-de-contribuição da parte Autora; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da 

parte Autora, desde a cessação do benefício de auxilio-doença em sede 

administrativa (26.02.2018), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(26/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela; AUTORIZADA a compensação com os 

valores pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da 

tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; d) Requisite-se os honorários periciais junto ao site da AJG. e) 

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, conforme 

pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: SALETE CASSOL DOS 

SANTOS; benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autora; data do início 

do benefício: data do laudo pericial: 27/03/2019; prazo para autarquia 

cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, eis que 

houve a concessão de TUTELA DE URGENCIA. Retroativamente: benefício 

concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) 

do salário-de-contribuição da Autora; data do início do benefício: data da 

cessação do benefício de auxilio-doença em sede administrativa 

(26/02/2018), até o dia anterior à realização do laudo pericial (26/03/2019), 

devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela. Intimem-se. De Alta Floresta para Sorriso-MT, 

16 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004030-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n. 1004030-65.2017.8.11.0040 Requerente: Ademar de Paula 

Requerido: Prefeito Municipal de Sorriso VISTOS ETC, Ademar de Paula 

ajuizou a presente Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão 

do benefício de auxílio-doença acidentário. Juntou documentos. O autor 

informou que a autarquia ré concedeu o benefício na via administrativa, 

postulando a extinção do feito (id. 21498803). E o necessário. Decido. 

Como relatado, o INSS concedeu administrativamente o benefício 

postulado na inicial pelo segurado, conforme narrado no id. 21498803, 

resultando, assim, na evidente perda superveniente do interesse 

processual do autor. Logo, a extinção prematura do feito é medida que se 

impõe na espécie. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil[1], JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007000-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1007000-04.2018.8.11.0040 Requerente: Chirleide Aroucha 

do Nascimento Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, 

Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a 

sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das 

questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, 

determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. Não 

há preliminares ou questões processuais suscitadas pelo requerido em 

contestação, razão pela qual passo a analisar o pedido de produção de 

prova pericial e outras providências. 1. Das provas Colhe-se dos autos 
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que ambas as partes postularam pela produção de prova pericial a fim de 

constatar a incapacidade laborativa da parte autora, assim como 

formularam seus respectivos quesitos para a perícia judicial na peça de 

ingresso e na contestação. O pedido de produção de prova pericial deve 

ser acolhido. Na espécie, a realização de prova técnica é imprescindível 

para o deslinde da controvérsia e, para tanto, nomeio como perito o Drº 

Fábio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 12h40min para realização da 

perícia, a qual será realizada na sede do fórum desta comarca. Intime-se a 

parte autora para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 2. Ônus da 

prova A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na 

inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da regra geral da prova 

previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. 3. Pontos controvertidos Fixo 

como pontos controvertidos a comprovação da carência e qualidade da 

autora como segurada da Previdência Social, bem como, a incapacidade 

para o exercício das atividades antes desempenhadas, o que deverá ser 

analisado após a perícia médica judicial. Assim, ausentes demais pontos e 

questões processuais a serem sanadas, DECLARO O FEITO SANEADO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 17 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002339-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1002339-79.2018.811.0040 Requerente: Tatiane Viana da 

Costa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Tatiane Viana da Costa ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do beneficio de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada à Previdência Social, 

bem como, totalmente incapacitada para o trabalho frente às seguintes 

moléstias: hérnia de disco, CID10: - M542 cervicalgia, CID10: M51 - outros 

transtornos de discos intervertebrais, CID10: M54 – dorsalgia, CID10: M50 

- transtornos dos discos cervicais. Verberou que em razão das 

enfermidades requereu em 09/03/2017 a concessão do benefício de 

auxílio-doença (NB 6224915982), no entanto, negado pela autarquia 

requerida, ao fundamento da ausência de incapacidade laborativa da 

segurada. Asseverou, contudo, que a incapacidade para o trabalho 

permanece. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos. Instruiu a inicial com documentos e formulou quesitos. A decisão 

id. 13068017 concedeu liminarmente o benefício de auxílio-doença em 

favor da autora. Em contestação (id. 14219066), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de 

doença incapacitante da requerente, bem como, a necessidade de perícia 

médica judicial para o fim de atestar a incapacidade da segurada. Juntou 

documentos e formulou quesitos. A decisão id. 16389530 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial id. 19229076. A parte autora impugnou o Laudo Pericial (id. 

20487933). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 21846651). É 

o necessário. Decido. Com narrado, postula a requerente a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os 

requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez são a 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade 

que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi cumprida pela segurada, conforme 

extrato do CNIS id. 14219096, bem como, sequer foi fundamento para a 

negativa à concessão do benefício na via administrativa, conforme 

documento id. 13064266. No tocante à incapacidade laborativa da 

segurada, a prova pericial (id. 19229076) não concluiu pela incapacidade 

total e definitiva da autora para o exercício das atividades antes exercidas 

e a lhe garanta a própria subsistência. No exame físico, esclareceu o 

senhor perito: “Mobilização cervical sem limitações, sem sinais de atrofia 

ou perda de força em membros superiores, dor a palpação do lig. 

Longitudinal.” Apontou ainda a existência de exames complementares: 

“RNM de coluna cervical de 05/4/2017 com retificação da lordose 

fisiológica, osteofitos de C4 a C7, discreta desidratação C 4 - C5 e C 6 - 

C7, abaulamento discal em C 5 - C6 que toca o saco dural e reduz 

discretamente forames sem conflito radicular.” Aos quesitos da autora, 

respondeu o expert: a) O periciado apresenta alguma deficiência física, 

lesão e/ou perturbação funcional? Resposta: Não apresenta deficiência 

física nem perturbação funcional. Exame de imagem demonstra discopatia 

inicial sem sinais de compressão medular ou radicular. b) Se positiva a 

resposta ao quesito anterior, qual a denominação da mazela e o seu CID 

específico? Resposta: M50.3 – degeneração de disco cervical. c) Poderia 

a dita patologia e sequela ser averiguada por outro meio que não o 

médico-pericial? Resposta: Através de exames médico e de imagem. d) O 

periciado vem recebendo ou deve receber algum tipo de tratamento 

médico? Se positiva a resposta, enumerá-los. Resposta: O tratamento da 

dor deve ser realizado com medicação e fisioterapia e a prevenção para 

recorrência desta com atividade física de forma regular, entre as quais 

indicam-se: musculação, pilates, natação, hidroginástica, etc. e) Esse 

tratamento pode causar diminuição na capacidade funcional do periciado 

ou algum outro efeito colateral? Se sim, quais os riscos para atividade 

laborativa? Resposta: Não. f) Em decorrência dessa deficiência, lesão 

e/ou perturbação funcional estaria o paciente inválido ou com alguma 

limitação para o labor? Resposta: Não. g) É esta invalidez, total ou parcial? 

No caso de limitação, qual o seu grau? Resposta: Não há invalidez. A 

mesma resposta ao quesito anterior “não há invalidez” foi também utilizada 
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para responder os quesitos: h, i, j e k. l) Qual o grau dessa incapacidade? 

Resposta: Não há incapacidade. m) A mazela está consolidada e é 

irreversível? Resposta: Existe mazela porém esta não gera incapacidade e 

é tratável. n) Se há possibilidade de reversão, ela se daria por meio de 

tratamento, cirurgia ou reabilitação profissional? Resposta: Tratamento já 

descrito acima. o) Qual a estimativa de custo para esta reversão? 

Tratamento disponível no SUS. p) Qual o tempo médio para essa 

reversão? Resposta: No momento não há incapacidade e nos momento s 

de crise dolorosa, com medicação adequada a recuperação se dá em 

torno de 2 semanas. q) Essa reversão é possível através de atendimento 

fornecido pelo SUS? Resposta: Sim. r) Qual o tempo médio de atendimento 

no SUS para esta especialidade? Resposta: Existe atendimento de 

urgência disponível no UPA, 24 horas por dia, 7 dias por semana. s) É 

possível afirmar pelos documentos juntados aos autos, apresentados 

neste ato, e/ou por entrevista com o periciando, que em 26/03/2018 a 

mesma já se encontrava acometida das comorbidades constatadas no 

exame pericial? Resposta: Não. t) Na atualidade, considerando a idade e o 

grau de instrução do periciado, este teria aptidão para exercer alguma 

profissão? Resposta: Sim, qualquer atividade laboral, inclusive com 

esforço físico u) Se positiva a resposta ao quesito anterior, indicar, 

exemplificadamente, pelo menos três? Resposta: Qualquer atividade. 

Secretária, recepcionista, faxineira, babá, cozinheira, vendedora, auxiliar 

de pedreiro, etc. v) O perito gostaria de trazer à conhecimento do juízo 

outros esclarecimentos que, porventura, não tenha sido objeto desta 

quesitagem? Resposta: Não. Aos quesitos do INSS, respondeu: (...) 3) 

Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Forma leve. Tarefas descritas 

acima. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos 

de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o 

diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? 

Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? Resposta: M50.3 – degeneração de disco cervical. Não há 

incapacidade. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga 

o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe 

alguma comprovação por exame completar? Resposta: clinicamente e 

através de exames complementares. 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE . Resposta: Não há 

incapacidade. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. 

Perito se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada( residual) ? Resposta: estabilizada. 10) 

Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) 

Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o diagnóstico 

declinado? Resposta: Não. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Não. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se 

a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando - o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Não há incapacidade. A mesma reposta ao quesito 

anterior “não há incapacidade” também foi utilizada para responder aos 

quesitos n°s 13, 14 , 15, 16 e 17. (...) Ao término, concluiu o médico perito 

judicial: “CONCLUSÃO: periciada apresenta leves alterações 

degenerativas em coluna cervical, que porém não comprometem a medula 

ou raízes nervosas, podendo apenas ser causa de dor eventual. Exame 

físico sem alterações. Periciada não realizou tratamento adequado para 

controle da dor. Tais alterações não geram incapacidade. Periciada 

encontra-se apta à realização de suas atividades, sem limitação.” Como se 

observa, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo não 

concluiu pela plena e permanente incapacidade da parte autora para 

atividades laborais como sustentado na peça de ingresso, asseverando 

nos quesitos n°s 8 e 12 a 17 do requerido e de letras g a k da autora, que 

não há incapacidade ou invalidez da segurada, bem como, que a mesma 

se encontra a apta para exercer qualquer atividade, a exemplo: secretária, 

recepcionista, faxineira, babá, cozinheira, vendedora, auxiliar de pedreiro, 

etc, conforme resposta ao quesito u da postulante. Desta feita, não 

comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que 

garanta à autora sua própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

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. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela parte autora (id. 20487933), pois, tantos 

os quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos pelo médico 

perito de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total 

capacidade da segurada para exercer qualquer atividade laborativa. 

Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 

NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA 

ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE 

REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO 

PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial (id. 20487933). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
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DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a decisão liminar id. 13068017. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que 

fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, § 3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002167-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR NORBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002167-06.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BALTAZAR NORBERTO DA COSTA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. BALTAZAR NORBERTO DA COSTA, 

qualificada nos autos, propôs ação previdenciária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do trabalho rural e urbano em tempo suficiente para obter 

aposentadoria por idade híbrida. Juntou documentos com a inicial. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

argumentando, em suma, que a parte autora não comprovou a atividade 

rural no período de carência exigido. A parte autora apresentou réplica à 

contestação. O processo foi saneado, tendo sido designada audiência de 

instrução e julgamento onde a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, e na ocasião, a parte autora 

foi inquirida, bem como as testemunhas da parte autora. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O pedido de aposentadoria na modalidade híbrida 

está previsto no artigo 48, § 3º da Lei 8.213/1991, vejamos: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher (...) § 3o Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Portanto, os 

requisitos cuja observância se exige são: a) idade mínima de 60 anos 

(mulher) e 65 anos (homem); b) carência de 180 meses no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, podendo 

ser utilizado como período de carência, o exercício da atividade rural 

devidamente comprovado com início de prova material corroborado pela 

prova testemunhal somado às contribuições com vínculos urbanos. Além 

disso, o Superior Tribunal de Justiça submeteu o tema ao rito dos 

Recursos Repetitivos (TEMA 1007), o qual foi julgado reconhecendo a 

possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à 

edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de 

contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural 

no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento 

da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a 

soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para 

a concessão do benefício de aposentadoria por idade, e 

independentemente do tipo de atividade exercida no momento do 

implemento etário ou requerimento administrativo. (REsp 1674221/SP, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/08/2019, DJe 04/09/2019). Em análise dos autos, verifica-se que a 

parte autora implementou o requisito etário em 26/04/2018, quando 

completou 65 anos de idade, sendo que o requerimento administrativo 

ocorreu em 05/10/2018. Para comprovar o trabalho rural a parte autora 

juntou: a) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Cáceres/MT, atestando a filiação do autor no período de 14/08/1987 a 

27/12/1988; b) Ata da Assembleia Geral de Constituição da Associação 

dos Produtores Rurais de Vila Aparecida, que se encontrava registrada 

desde 04/10/2006 no 2° Serviço Notarial e Registral de Cáceres, na qual 

consta a constituição da referida associação no dia 05/05/1984, sendo o 

autor constituído como membro da diretoria eleita; c) Diversos documentos 

relativos a assuntos da Associação dos Produtores Rurais de Vila 

Aparecida, tal como contrato de depósito, termo de responsabilidade de 

empréstimo de trator, ofícios expedidos pela Associação solicitando 

implantação de energia elétrica, crédito para o desenvolvimento da 

comunidade, entre outros, onde consta a assinatura do autor como 

presidente da Associação, datadbos de 1986, 1987 e 1988. Na audiência 

de instrução foram ouvidas as testemunhas Valentin Bronel Correa, Alcir 

Bronel Correa e João Charles Nogueira Fernandes, as quais confirmaram 

o exercício de atividades rurais pelo requerente, em regime de economia 

familiar, na região de Vila Aparecida, distrito rural do município de Cáceres, 

bem como confirmaram o período em que o autor foi presidente da 

Associação dos Produtores Rurais de Vila Aparecida. A testemunha 

Valentin Bronel Correa declarou: “Que morou na região de Vila Aparecida, 

no município de Cáceres, que chegou em 1974 e morou até 2000; que 

conheceu o autor nessa região, no Buriti; que o pai do autor tinha sítio lá; 

que o autor foi presidente da Associação dos Produtores Rurais de Vila 

Aparecida; que o pai da testemunha era sócio lá; que essa Associação 

era só de pequenos produtores rurais, que na região tinha sítios de 30ha, 

40ha; que o autor exercia a atividade rural no sítio do pai dele; que o autor 

exerceu atividade rural na Vila Aparecida em 1984, quando foi presidente 

da associação, e que durou 04 anos o cargo; que o autor exerceu 

atividade rural até 1988; que nesse período ele só exerceu atividade rural; 

que o autor plantava arroz, feijão, milho; que era pro gasto e o que 

sobrava sempre vendia”. Por sua vez, a testemunha João Charles 

Nogueira Fernandes declarou: “Que morou na região de Vila Aparecida, 

distrito rural do município de Cáceres; que chegou lá em 1980 e saiu de lá 

em 1991 pra1992; que conheceu o autor nessa região; que quando 

chegou lá o autor já estava lá; que a atividade do autor lá era de sitiante; 

que o autor exercia atividade exclusivamente rural; que o autor plantava 

arroz, milho, feijão; que tem conhecimento que o autor chegou a ser 

Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Vila Aparecida; que 

acredita que foi de 1984 a 1988; que a região era cem por cento rural; que 

pelo o que conhecia o autor não tinha outra atividade”. No mesmo sentido 

foi a declaração da testemunha Alcir Bronel Correa: “Que conhece o autor 

de Vila Aparecida, que era a comunidade onde moravam e trabalhavam na 

zona rural; que era a atividade de todo mundo lá; que a comunidade era 

toda rural; que chegou lá em 1974; que o autor chegou lá em 1979; que a 

família do autor já estava lá; que a testemunha saiu de lá em 1990 ou 1992; 

que conheceu o autor na atividade rural por volta de 1980/1981 até 

1988/1990; que quando saiu de lá o autor trabalhava ainda lá; que o autor 

foi Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Vila Aparecida; 

que também era associado a ela; que era associação para pequenos 

produtores rurais; que o autor plantava arroz, feijão, milho; que vendia o 

que sobrava; que foi presidente de 1984 a 1988; que nesse período a 

atividade do rural era só rural, porque lá não existia outra atividade.” 

Assim, verifica-se que os documentos juntados pelo autor foram 

corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, de 

forma restou caracterizado o trabalho rural pelo autor em regime de 

economia familiar durante o período de 05/05/1984, quando então o autor 

foi eleito à presidência da Associação dos Produtores Rurais de Vila 

Aparecida, até 27/12/1988, data em que o autor ainda estava filiado ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cáceres/MT. Portanto, tem-se um 

total de 04 anos, 07 meses e 23 dias de tempo de serviço agrícola em 

regime de economia familiar. No que diz respeito ao trabalho urbano 

exercido pelo autor, verifica-se do CNIS do reclamante os seguintes 

períodos de atividade urbana: - De 01/11/1972 a 15/03/1978, onde o autor 

trabalhou como empregado; - De 01/11/2010 a 30/11/2018, como 

contribuinte individual; Para o mencionado período, verifica-se que na 

esfera administrativa foi reconhecido um total de carência em 

contribuições de 157 meses, onde a autora contribuiu como empregada e 

contribuinte individual. Assim, considerando que o STJ fixou a tese quanto 

possibilidade do cômputo da atividade rural exercida antes de 1991, sem 

necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que 

houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao 

requerimento administrativo ou implemento da idade, desde de que a soma 

do período de atividade urbana e rural alcancem a carência de 180 meses, 

é de rigor reconhecer a procedência do pedido inicial. Isto porque, a soma 

da atividade urbana com a atividade rural exercida pela parte autora 
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supera o período de carência exigido. Portanto, na data em que postulou o 

benefício sub judice, além de já ter preenchido o requisito etário, a parte 

autora já havia preenchido à carência mínima do artigo 142 da LBPS, o que 

lhe garante a concessão da aposentadoria por idade mista ou híbrida. 

Nesse sentido, vejamos julgado: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL CONTABILIZADA 

COMO PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 48, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 

8.213/1991. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1007 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

híbrida, prevista no artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, exige a 

implementação da mesma idade mínima exigida para a aposentadoria por 

idade urbana e da carência, nos termos da tabela progressiva constante 

no artigo 142 da Lei 8.213/1991, para a qual somam-se os meses em que 

exercida a atividade rural e o número de contribuições recolhidas durante 

regime de natureza distinta. 2. Em sede de julgamento de recurso repetitivo 

(REsp nº 1674221/SP e REsp nº 1788404/PR, Tema 1007, julgamento em 

14.8.2019), o Superior Tribunal de Justiça pacificou que, para o 

reconhecimento da aposentadoria por idade híbrida, é indiferente o tipo de 

atividade exercida no momento do implemento da idade mínima ou da 

protocolização do requerimento administrativo e que é indevida a exigência 

de recolhimento de contribuições previdenciárias em relação à atividade 

rural exercida antes da vigência da Lei 8.213/1991. 3. Para a 

comprovação do exercício de atividade rural, na condição de segurado 

especial, basta a apresentação de início de prova material complementado 

por prova testemunhal idônea. (TRF4, AC 5011463-11.2019.4.04.9999, 

QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 

14/03/2020) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 

TRABALHO RURAL E TRABALHO URBANO. CÔMPUTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 PARA FINS 

DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. É reconhecido o direito à aposentadoria 

por idade mista ou híbrida, conforme o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, na 

redação da Lei 11.718/08, se implementadas a idade mínima e carência, 

considerado o tempo de serviço rural e o urbano. 2. O tempo de serviço 

rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/91 pode ser computado para fins 

da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, 

ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições 

(Tema 1007 do STJ). 3. Para a concessão da aposentadoria por idade 

prevista no art. 48, § 3.º, da Lei n. 8.213/1991, é possível o preenchimento 

não concomitante dos requisitos legais, ou seja, não se deve exigir que o 

tempo de serviço rural a ser computado para efeito de carência tenha sido 

exercido no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima 

ou ao requerimento administrativo. 4. Preenchidos os requisitos legais, a 

parte autora faz jus à aposentadoria por idade híbrida, a contar da data do 

requerimento administrativo. (TRF4, AC 5027749-64.2019.4.04.9999, 

SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI 

SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 19/03/2020) Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o INSS a implantar o benefício 

previdenciário de aposentadoria híbrida em favor da parte autora, nos 

termos do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, em valor a ser apurado pelo 

INSS, cujo cálculo deverá ser elaborado conforme o disposto no artigo 29, 

inciso II da Lei 8.213/91, a partir do requerimento administrativo 

(05/10/2018), o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as 

parcelas atrasadas, devidas desde o indeferimento administrativo até a 

data de implantação do benefício, corrigidas monetariamente até a data do 

efetivo pagamento pelo índice adotado pelo manual de cálculo do Conselho 

da Justiça Federal, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. Diante 

do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos do art. 85, 

§ 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

BALTAZAR NORBERTO DA COSTA RG: 10787356 - SSP/SP CPF: 

872.140.678-20 Data de Nascimento: 26/04/1953 Nome da mãe: 

GUILHERMINA MARIA DA COSTA Endereço do segurado: Rua Palmares, 

nº 210, bairro Industrial I, Sorriso/MT. Benefício concedido: Aposentadoria 

por idade híbrida Renda mensal: a calcular pelo INSS Data do início do 

Benefício – DIB: 05/10/2018
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KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006845-98.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FABIO CONCEICAO ARAUJO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, FÁBIO CONCEIÇÃO ARAÚJO ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, almejando liminarmente a concessão 

de benefício de prestação continuada ao deficiente. Aduz que sofre de 

esquizofrenia CID F20.0, realiza acompanhamento com o CAPS e faz uso 

de muitas medicações para controlar as crises. Narra que além dos 

problemas neurológicos, o requerente, é viciado em drogas, o que 

ocasionou em sua internação compulsória no Hospital Paulo Tarso e 

Clínica Renascer. Por tais razões, a sua genitora ajuizou pedido de 

interdição, ainda em tramitação. Alega, ainda, vivenciar situação de 

miserabilidade, tendo em vista que a renda total do seu grupo familiar é 

insuficiente para as necessidades básicas, preenchendo, portando, os 

requisitos legais para a concessão do benefício almejado. Assevera que 

requerer a concessão do benefício na via administrativa, no entanto, 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de que a renda per capita 

familiar é igual ou superior a ¼ do salário mínimo. Decisão concedendo os 

benefícios da gratuidade da justiça e postergando a análise do pedido 

liminar à ref. 16682170. Contestação à ref. 17389329. Réplica à ref. 

17784268. Relatório socioeconômico acostado à ref. 18065784. Saneador 

proferido à ref. 18846071, determinando a realização de perícia médica. 

Após realizar a perícia e não apresentar o laudo em juízo, o expert foi 

destituído do encargo e substituído por outra profissional (ref. 27646053). 

Da tutela provisória de urgência Passo à análise do pedido de concessão 

de tutela provisória de urgência, ainda não apreciado. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do 

benefício de prestação continuada de assistência social à pessoa com 

deficiência, sustentando, em suma, preencher os requisitos legais 

(deficiência e estado de miserabilidade do grupo familiar), de modo que 

imperiosa a concessão do benefício nesta fase de cognição sumária, e 

que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma 

definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no 

Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. 

Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela 

final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento do 

benefício na espécie pretendida pela parte requerente, o caso é de análise 

dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, bem como os documentos 

acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não vislumbro de 

plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a comprovação da 

deficiência do postulante, bem como, o quadro de miserabilidade do grupo 

familiar. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 
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do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. INDEFIRO, pois, o pedido de concessão 

de tutela provisória de urgência. De outra banda, considerando o 

cancelamento da perícia médica anteriormente agendada para o dia 

15/04/2020 em virtude da suspensão do atendimento presencial nos 

fóruns das Comarcas do Estado como medida de prevenção ao Novo 

Coronavírus, DETERMINO que a secretaria da vara agende horário para a 

realização de nova perícia na data fornecida pela expert nomeada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 20 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006845-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CONCEICAO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e, tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 17h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003716-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERSONE VAITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FÁBIO MARCHIORO (REU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003716-51.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MERSONE VAITES REU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, LUIZ FÁBIO 

MARCHIORO VISTOS ETC, Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por 

Mersone Vaites, em face do Município de Sorriso e Luiz Fábio Marchioro, 

atual Secretário de Saúde municipal, qualificados nos autos, almejando a 

condenação dos requeridos na realização dos exames de Ressonância 

Magnética Lombar e Tomografia Computadorizada da coluna lombo sacra, 

bem como, realização de consulta médica com ortopedista para avaliação 

dos exames. Alegou que autor apresenta quadro de doença de coluna e 

articulações (CID10: M544, M41, M19, G58, M51), há longa data, se 

encontra incapacitado para o trabalho, e necessita realizar os exames e 

consulta médica para instruir o processo previdenciário ajuizado em face 

do INSS. Narrou que protocolou o pedido do exame de Ressonância 

Magnética no dia 13/09/2018 e de tomografia Computadorizada no dia 

18/04/2019, contudo, passados mais de 07 meses do requerimento, não 

obteve resposta dos requeridos. Acostou documentos à inicial. Parecer do 

NAT à ref. 21224654. Liminar indeferida à 21259955. Citado, o município 

de Sorriso apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, falta de 

interesse de agir e ilegitimidade passiva de ambos os demandados, e, no 

mérito, a improcedência dos pedidos formulados pelo autor (ref. 

21997409). Réplica à ref. 22593828. O Município de Sorriso informou que 

os exames médicos foram realizados (ref. 22209053). É o breve relato. 

Fundamento e Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória além das provas coadunadas aos autos, e tratando-se de 

matéria exclusivamente de direito, assim atento aos princípios da 

brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, 

julgando o feito no estado em que se encontra, nos moldes do art. 355, 

inciso I, do CPC. O artigo 355, inciso I, do CPC dispõe que: “Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; (...) A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

DA IGUALDADE PROCESSUAL E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA CAUSA (ART. 330, I, DO CPC). NORMA COGENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade 

assim proceder”. (STJ. Quarta Turma. REsp n. 2.832. Ministro Relator 

Sálvio de Figueiredo. Julgado de 14-8-1990). Entretanto, havendo 

questões processuais pendentes de análise, imperioso tornam-se seus 

respectivos exames. 1. Preliminares Ilegitimidade passiva do requerido 

Luis Fabio Marchioro A preliminar merece acolhida. Com efeito, os fatos 

que lhe são imputados na inicial foram supostamente praticados pelo 

demandado na condição de Secretário Municipal, portanto, agindo nos 

estritos limites de sua função pública, representando a municipalidade. Por 

corolário, em atenção à teoria do órgão, apenas e tão somente o Município 

é parte legítima passiva para os termos da presente ação. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RESPONSABILIDADE 

PESSOAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - AFASTADA – TEORIA DO 

ÓRGÃO – AGENTES PÚBLICOS ATUANDO NO EXERCÍCIO DE SUA 

FUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Afasta-se a 

responsabilidade pessoal do Secretário Municipal de Saúde por eventual 

descumprimento da ordem judicial, pois o agente público não se confunde 

com a entidade federativa e nem a representa processualmente, frente a 

adoção da chamada Teoria do Órgão Público. - Por essa teoria, o Estado 

manifesta a sua vontade por meio dos órgãos que a compõem, de tal modo 

que quando os agentes públicos, enquanto atuam no exercício de sua 

função pública, manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado o 

fizesse, razão pela qual a responsabilidade é imputável à Administração. - 

Decisão agravada modificada. Recurso conhecido e provido.” (TJMS – AI 

nº 1406081-48.2015.8.12.0000 – Rel. Jairo Roberto de Quadros – j. 

18/08/15 – 2ª Câm. Cív. DJ 19/08/15). Acolho, pois, a preliminar, 

reconhecendo a ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido Luis Fabio 

Marchioro, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao 

demandado, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Da Ilegitimidade 

Passiva do Município de Sorriso Quanto à legitimidade do município, a 

questão não merece maiores delongas. Isso porque já é pacificado que a 

responsabilidade dos entes federativos na prestação da saúde é 

SOLIDÁRIA, vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RG RE 855178 PE - 

PERNAMBUCO 0005840-11.2009.4.05.8500, Relator: Min. Luiz Fux, Data 

de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16.03.2015). Desta feita, 

AFASTO a preliminar arguida. Falta de Interesse de agir O Município de 

Sorriso alega, ainda, falta de interesse de agir do autor, diante da 

inexistência de negativa do ente em realizar os exames/consulta médica. 

A preliminar também não prospera. Observo que o autor acostou à inicial 

“protocolo de entrega de pedido” dos exames solicitados, um deles já 

transcorrido 07 (sete) meses na data do ajuizamento da ação e ainda sem 

resposta da municipalidade. Todavia, mesmo que se não houvesse o 

prévio requerimento administrativo, preconiza o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser 

excluída da apreciação do Judiciário. Nos casos relacionados ao direito à 

saúde o entendimento é no sentido de não ser obrigatória, apesar de 

recomendável, anterior postulação na via administrativa. Acerca do tema: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 

PLANO DE SAÚDE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

DESNECESSIDADE. I - A exigência de prévio requerimento administrativo, 

nas hipóteses como a dos autos, não constituiu requisito essencial para 

se postular o direito vindicado pela via jurisdicional, em observância, 

sobretudo, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. II - Ainda que assim não o fosse, 

verifica-se que a autora notificou a ré da pretensão de que lhe fosse 

fornecido o tratamento descrito, indicado pelo profissional de saúde que 

lhe assiste, não obtendo resposta de sua manifestação. III - Deu-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07159541220198070001 DF 
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0715954-12.2019.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

09/10/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

29/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AFASTO, pois, a preliminar. 2. 

Mérito Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 6°, assegura: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, 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.” O artigo 

196, do mesmo diploma, assegura que a saúde é direito de todos e dever 

do Estado. O artigo 2º, da Lei nº 8.080/90, dispõe sobre o dever do Estado 

no tocante à saúde, sendo essa um direito fundamento, in verbis: “Art. 2º - 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. É curial 

ressaltar a questão social e da dignidade humana. Compete ao Estado 

proporcionar ao cidadão condições dignas de vida e desenvolvimento. De 

outra feita, reforça a necessidade do tratamento à requerente conforme 

corrobora os documentos aportados em inicial. Neste sentido, trago a 

colação do entendimento do Tribunal de Justiça do estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO 

ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEFERIMENTO - PESSOA 

PORTADORA DE DOENÇA GRAVE - ENFERMIDADE COMPROVADA - 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E 

MUNICÍPIOS - OBRIGATORIEDADE - PREVISÃO LEGAL - APLICAÇÃO 

MULTA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Demonstrados os requisitos específicos do artigo 273 e incisos do Código 

de Processo Civil, é de se conceder a tutela antecipatória. A União, os 

Estados e os Municípios são legitimados passivos solidários nas 

demandas que envolvam o dever de garantir à saúde pública, porém, não 

está a parte obrigada a acioná-los conjuntamente. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal. 

O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de 

medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde. É possível 

aplicar multa cominatória em desfavor do agente público, como meio de 

tornar eficaz o cumprimento da ordem judicial.” (TJ-MT AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 17089/2011, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, Data do Julgamento 08/11/2011, Data da publicação no 

DJE 25/11/2011).” “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO 

ORTOPÉDICA. CRIANÇA DEFORMIDADES NO JOELHO E NO PÉ. EXTINÇÃO 

DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. É 

dever do estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a cirurgia de reparação 

ortopédica uma de suas vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 2. Cumpre ao estado, em lato 

sensu, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme 

previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo 

na realização de procedimento cirúrgico em criança hipossuficiente.” 

(TJMT; RN 80901/2012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Erotides 

Kneip Baranjak; DJMT 27/02/2013; Pág. 28).(g.n)” Não é demais lembrar 

que a Administração Pública é guardiã dos interesses sociais, conferindo 

ao Sistema Único de Saúde a obrigação de garantir cobertura integral aos 

usuários, não importando se de forma coletiva ou individualizada (Lei. 

8.080/90, artigos 6º e 7º). Conclui-se, desta forma, que a saúde constitui 

direito público do cidadão, incumbindo ao Poder Público o custeio de 

tratamento àquele que, sendo pobre na forma da lei, não dispõe de meios 

para tal. Desse modo, quando o Estado se nega a fornecê-lo e sequer 

apresenta alternativa que assegure ao cidadão o seu direito à saúde, não 

prospera a sua pretensão em se ver livre da determinação judicial. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o 

MUNICÍPIO DE SORRISO a providenciar ao requerente Mersone Vaites, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a realização dos exames médicos de 

Ressonância Magnética Lombar e Tomografia Computadorizada da Coluna 

Lombo Sacra, bem como consulta médica com ortopedista para a 

avaliação dos exames realizados. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à 

CAA para as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 17 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000756-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI LURDES STAELBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MOACIR LUIZ FAGUNDES (TESTEMUNHA)

MARILENE LAUXEN (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000756-25.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: NELI LURDES STAELBEN REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. NELI LURDES STAELBEN, 

qualificada nos autos, propôs ação previdenciária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do trabalho rural e urbano em tempo suficiente para obter 

aposentadoria por idade híbrida. Com a inicial juntou os documentos. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação a pedido 

de concessão/restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, muito embora a presente ação seja atinente a pedido de 

aposentadoria na modalidade híbrida, previsto no artigo 48, § 3º da Lei 

8.213/1991. A parte autora apresentou réplica à contestação. Designada 

audiência de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não 

compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na 

ocasião, foram inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. 

Decido. Sem devaneios desnecessários, impende salientar que a parte 

autora não demonstrou pleito administrativo de pedido de averbação das 

contribuições recolhidas por meio das Guias de Previdência Social (GPS) 

juntadas aos autos. Ao que tudo indica, a requerente sequer juntou as 

guias quando do seu pedido administrativo de aposentadoria por idade 

junto a autarquia ré, uma vez que a decisão de indeferimento do benefício 

(id. 19549585 - pág. 16) sequer faz menção de reconhecimento ou não 

reconhecimento das contribuições recolhidas através de GPS, e ainda 

registra que a requerente não apresentou qualquer indício de filiação nas 

categorias de contribuinte individual, não restando, portanto, demonstrada 

a resistência quanto à sua pretensão no que se refere ao reconhecimento 

do tempo urbano. E mais, verifica-se do id. 19549585 - pág. 10, que a 

autora foi solicitada para comparecimento à Agência da Previdência Social 

em Sorriso até o dia 13/09/2018, para apresentação de determinados 

documentos, tal como carnês de contribuição, sendo que conforme consta 

da decisão de indeferimento administrativo, a autora deixou transcorrer o 

prazo sem apresentação dos documentos requeridos. Verifica-se que o 

indeferimento administrativo do pedido de concessão de benefício aviado 

pela autora fora prolatado há mais de 01 ano e 06 meses, e assim sendo, 

impossível se aferir que hoje, com o decurso de tempo e frente as 

possíveis alterações fáticas, o deslinde do caso não possa ocorrer sem a 

intervenção do judiciário. Por ocasião do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, em 3 de setembro de 2014, o Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento 

no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de 

benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar 

legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o 

exaurimento daquela esfera. O Relator do recurso, Ministro Luís Roberto 

Barroso, dividiu as ações previdenciárias em dois grupos, quais sejam: (i) 

demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente 

nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação 

de tempo de serviço e respectiva certidão, etc.); e (ii) ações que visam ao 

melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante 

(pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidades mais 

vantajosa, restabelecimento, manutenção, etc.). Com efeito, o Ministro 

afirmou que “no primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de 

que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e 

não obteve a resposta desejada”, e que a falta de prévio requerimento 

administrativo de concessão implica extinção do processo judicial sem 

resolução de mérito, por ausência de interesse de agir; “no segundo 

grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o 

beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o 

autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.” No caso dos 

autos, trata-se da hipótese do grupo “I”, posto a ausência de pedido de 
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averbação das contribuições recolhidas por meio das Guias de 

Previdência Social (GPS) juntadas aos autos, onde, se fosse o caso, 

sequer seria possível verificar os comprovantes de pagamento, já que se 

encontram dobrados. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO. PEDIDO DE BENEFÍCIO/RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE 

ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER ELEMENTO QUE PERMITA SEQUER INFERÊNCIA DA 

ESPECIALIDADE, PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. Não há carência de ação por 

ausência de prévio requerimento quando, à época do requerimento de 

concessão do benefício, não houve requerimento específico de contagem 

de tempo especial ou não foi aportada documentação comprobatória 

suficiente ao reconhecimento da atividade especial, dado o caráter de 

direito social da previdência social, o dever constitucional, por parte da 

autarquia previdenciária, de tornar efetivas as prestações previdenciárias 

aos beneficiários, o disposto no art. 54, combinado com o art. 49, ambos 

da Lei 8.213/91, e a obrigação do INSS de conceder aos segurados o 

melhor benefício a que têm direito, ainda que, para tanto, tenha que 

orientar, sugerir ou solicitar os documentos necessários. 2. Na espécie, 

porém, efetivamente falece ao autor interesse de agir porque não houve 

pedido administrativo, tampouco foi juntado qualquer documento que 

indicasse o exercício de atividade especial (v. g.: apresentada apenas a 

CTPS, na qual consta cargo a que não é inerente a nocividade do labor). 

Diante da inexistência de pedido específico de verificação da 

especialidade por ocasião do requerimento do benefício e de 

documentação que a pudesse comprovar, é inviável exigir que o INSS 

previamente considerasse a possibilidade de reconhecimento da 

especial idade da at iv idade do segurado.  (TRF4,  AG 

5004175-75.2015.404.0000, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão João Batista 

Pinto Silveira, juntado aos autos em 14/04/2015) (grifo nosso) Ante o 

exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de agir, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007018-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA ADAMI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007018-88.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARTA MOREIRA ADAMI REU: INSS VISTOS ETC, Marta Moreira Adami 

ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no autos, almejando 

liminarmente a concessão de aposentadoria por idade híbrida. Aduz ter 

nascido em 23/12/1956 e laborado na atividade rural e urbana durante 

diversos períodos contributivos. Iniciou suas atividades campesinas ainda 

na adolescência ajudando os pais na atividade agrícola e, após, o esposo, 

permanecendo na atividade rural até o ano de 2006. Verbera que 

requereu a concessão da aposentadoria na via administrativa, no entanto, 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de ausência de carência 

legalmente exigida. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade 

da justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão de aposentadoria híbrida, ao argumento de preencher os 

requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de aposentadoria na espécie pretendida pela 

parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão 

da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007691-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PIRES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007691-18.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO PIRES NOGUEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Intime-se o autor para, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, juntar comprovante de endereço, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. SORRISO, 21 de abril de 2020. 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-57.2019.8.11.0040
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ANDRESSA GRANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA ENDRES (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

WALDIR BENTO DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000437-57.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANDRESSA GRANDO REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WALDIR BENTO DA COSTA, MARIA TERESA ENDRES VISTOS ETC, 

Intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que ainda 

desejam produzir nos autos no prazo comum de 20 (vinte) dias, de 

maneira justificada, sob pena de indeferimento. Após, conclusos para 

saneamento do feito. Cumpra-se. SORRISO, 21 de abril de 2020. Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE SOUZA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1000314-59.2019.8.11.0040 Requerente: Dorival de Souza 

Diniz Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Em 

tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os autos, 

observo irregularidade na inicial que impõe sua emenda. Colhe-se dos 

autos que o autor almeja a condenação da autarquia ré à concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, ao argumento que já recebe o 

benefício de auxílio-doença por considerado período, sem, porém, formular 

a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

administrativamente. O fato de receber reiteradamente o benefício 

auxílio-doença, por si só, não afasta a necessidade de requerimento 

administrativo para a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, conforme pretendido na presente demanda pelo autor e, de 

consequência, demonstrar seu interesse processual, tema enfrentado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631210. Ante o 

exposto, intime-se o requerente na pessoa de seu advogado (a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e juntar aos autos o 

comprovante do requerimento administrativo do benefício de 

aposentadoria por invalidez almejado na peça de ingresso, bem como, o 

indeferimento por parte da autarquia ré, sob pena de extinção, na forma 

do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Feito isso, certifique-se o necessário e, empós, conclusos 

para ulterior deliberação. Cumpra-se. Sorriso-MT, 19 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001211-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Processo nº 1001211-87.2019.8.11.0040 Embargante: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Embargado: Município de Sorriso-MT VISTOS ETC, 

Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou “Embargos à Execução” em 

face do Município de Sorriso - MT almejando a extinção da ação execução 

em apenso (autos n° 1006878-88.2018.8.11.0040), aparelhada pela CDA 

n° 1163/2018, no valor de R$ 9.625,00 (nove mil e seiscentos e vinte e 

cinco reais), decorrente do auto de infração confeccionado pelo Procon 

Municipal em face do embargante no procedimento administrativo nº 

0115.001.107-1, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa. 

Asseverou que a sanção deve ser anulada, porquanto, à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, não restaram evidenciadas quaisquer 

irregularidades na contratação do seguro pelo consumidor Antônio Carlos 

da Silva, conforme aduzido ao órgão municipal de defesa do consumidor. 

Verberou que após a reclamação do consumidor junto ao Procon Municipal 

cancelou o seguro de vida contratado, todavia, não estornou a quantia 

paga ao consumidor, ao argumento da regularidade contratação do 

seguro, não havendo, portanto, motivação para a aplicação da sanção. 

Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 18320504 concedeu efeito 

suspensivo aos embargos. Em contestação (id. 29241192), o requerido 

defendeu a legalidade do ato administrativo, pois, amparado no Decreto 

Federal n° 2.181/97 e nas disposições da Lei n° 8.078/90, e que a 

autuação ocorreu em razão da desídia do embargante em solucionar a 

questão, bem como, a manutenção da sanção aplicada pelo órgão 

municipal de defesa do consumidor. Juntou documentos. É o necessário. 

Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

ação comporta julgamento antecipado, eis que se trata de matéria 

puramente de direito, assim como inexiste a necessidade de produção de 

prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Nesse sentido: 

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de 

determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e 

fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende 

a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. 

Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). “(...) O 

preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for 

exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. 

Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a 

prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser 

produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

p. 408). Portanto, tratando-se de matéria unicamente de direito, conheço 

diretamente do pedido, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Os embargos não prosperam. De início, cumpre ressaltar a 

autonomia do Procon de Sorriso para aplicar a sanção (multa) no caso de 

ofensa aos ditames da Lei Consumerista. Consoante os termos do Decreto 

Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor –, o Procon como membro do SNDC, seja na 

esfera estadual ou municipal tem autonomia, no âmbito de sua 

competência, para fiscalizar as relações de consumo, atuar no processo 

administrativo como instância de instrução e julgamento, bem como, aplicar 

as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, nos termos do 

art. 3º, inciso X, c/c o art. 4 º, incisos III e IV, verbis: “Art. 3o Compete à 

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a 

coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 

cabendo-lhe: (...) X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas 

previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à 

defesa do consumidor; Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, 

caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e 

defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este 

fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste 

Decreto e, ainda: (...) III - fiscalizar as relações de consumo; IV - 

funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e 
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julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela 

Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto; 

(...)” Sobre o tema, o STJ já se posicionou: “CONSUMIDOR. 

ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REQUISITOS PARA 

APLICAÇÃO DA MULTA. SÚMULA 7/STJ. 1. A sanção administrativa 

prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo 

poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) que o Procon 

detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da 

Lei n. 8.078/1990. 2. A proporcionalidade do valor da referida multa 

administrativa foi graduada com base no contingenciamento substancial 

(na gravidade da infração, na eventual vantagem auferida e na condição 

econômica do fornecedor), de sorte que sua revisão implicaria reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 

7/STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 386714 ES 

2013/0279471-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 21/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/12/2013) É posicionamento do TJ/MT: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO 

PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – 

INADMISSIBILIDADE – VALOR APLICADO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Procon é o órgão 

competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, 

resguardando o direito do consumidor. Não há falar-se em nulidade do 

processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por 

ter observado os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a 

ampla defesa. O princípio do informalismo aplica-se aos processos 

administrativos realizados no Procon , não sendo necessário, por isso, 

sustentação oral. (N.U 0002513-79.2015.8.11.0018, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019) Destarte, não há que se falar em nulidade 

do ato administrativo e na consequente multa aplicada ao embargante. Por 

outro lado, considerando as circunstâncias que levaram o consumidor a 

se socorrer do órgão municipal para sanar a questão, sobretudo, as 

cobranças indevidas do seguro de vida e a insistência do embargante de 

ano a ano lançar os débitos na conta corrente do consumidor, bem como, 

de se negar em restituir as quantias ao correntista, o valor da multa 

aplicado pelo Procon Municipal respeitou a proporcionalidade e a 

razoabilidade, não se revelando excessiva, conforme defendido pelo 

embargante. In casu, a decisão administrativa apontou de forma ampla as 

razões e fundamentos que motivaram a aplicação da sanção pecuniária, 

além de sua robusta justificação ao dosar a pena, obedecendo, assim, às 

disposições da legislação consumerista. Em arremate, vale destacar que a 

sanção (multa) aplicada ao embargante deve ser suficiente para 

desestimulá-lo, pelo menos dentro de uma questão econômica, em repetir 

as mesmas práticas como estas ocorridas nos autos. Logo, não há que se 

falar em enriquecimento ilícito parte da Administração Pública por meio da 

sanção impostas pelo Procon Municipal, conforme ventilado na peça 

inaugural. Assim, concluo que o valor aplicado na autuação se mostra 

condizente com os pontos suscitados pelo órgão municipal, pois, respeitou 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo, ante a 

desídia do banco embargante em buscar medidas eficazes a fim de 

solucionar a questão apontada pelo consumidor. Nesse diapasão: 

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXCUÇÃO – MULTA APLICADA PELO 

PROCON – POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DA 

RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIRO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “O descumprimento de acordo na esfera administrativa, 

depois de conceder a outra parte o devido contraditório, enseja a 

aplicação de multa pelo Procon . O processo administrativo foi precedido 

de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa 

maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do 

Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção 

pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há 

falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão 

administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da 

multa pelo órgão de defesa do consumidor . ”  (N.U 

0002925-48.2012.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

0 9 / 1 0 / 2 0 1 8 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  1 8 / 1 0 / 2 0 1 8 ) ”  ( N . U 

0009245-53.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019) Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial dos 

presentes embargos à execução e, de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no §2°, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se. Empós, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 21 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000440-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1000440-12.2019.8.11.0040 Requerente: Erivaldo Marcolino 

dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS 

ETC, Erivaldo Marcolino dos Santos ajuizou a presente “Ação de 

Cobrança” em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS almejando 

a condenação do requerido ao pagamento das parcelas do benefício 

auxílio-doença entre 27/09/2016 a 27/09/2017, benefício já concedido nos 

autos n° 1003944-94.2017.8.11.0040. Para tanto, aduziu a existência de 

erro material no pedido formulado na inicial do mencionado processo, pois, 

almejou a condenação do requerido ao pagamento do benefício desde 

27/09/2017, quando o correto seria a partir 27/09/2016, momento da 

cessação do beneficio auxílio-doença anteriormente concedido na via 

administrativa pela autarquia ré. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação sustentando a improcedência dos 

pedidos (id. 15318635). Em réplica (id. 20183099), o autor postulou o 

julgamento antecipado da lide. É o necessário. Decido. O feito encontra-se 

devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não 

havendo, portanto, a necessidade de produção de outras provas, em 

especial, em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Nesse sentido: 

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de 

determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e 

fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende 

a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. 

Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). “(...) O 

julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, dispensada a 

realização de audiência para produção de provas, quando constatar que o 

acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante 

para nortear e instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região – AC nº 

5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 

– p.32) “(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', 

se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide 

é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para 

fase ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade 

de ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p. 408). Com efeito, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo antecipadamente da lide. A pretensão 

inaugural não prospera. Na espécie, o pedido do requerente visa incluir o 

pagamento do benefício auxílio-doença concedido nos autos n° 

1003944-94.2017.8.11.0040 entre 27/09/2016 a 27/09/2017, porquanto, 

equivocadamente concedido tão somente após 27/019/2017, na forma do 

pedido inicial. Destarte, de acordo com o art. 59, caput, da Lei n° 

8.213/91[1], para a procedência do presente pedido, faz-se necessário a 

comprovação por parte do autor de que entre 27/09/2016 a 27/09/2017 

encontrava-se incapacitado temporariamente para o trabalho. Nessa 

toada, a médica perita nomeada nos autos n° 1003944-94.2017.8.11.0040 
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apontou a data da perícia como marco inicial da incapacidade do segurado 

(DII), ou seja, a partir de 31/01/2018, conforme resposta ao quesito n° 8 

(id. 17604792), verbis: “8 - No caso de incapacidade, ha possibilidade de 

se estabelecer clinicamente a Data do Inicio da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual foi o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável 

Data do Inicio da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INICIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DE 

INICIO DA INCAPACIDADE. Resposta: É possível comprovar incapacidade 

a partir da data do presente exame médico pericial.” Ademais, vale 

observar que o autor concordou com a data do início da incapacidade 

apontada pela expert, porquanto, além de não impugnar o Laudo Pericial, 

assim manifestou, verbis: “ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos do feito em epígrafe, que move em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , também qualificado, 

vem a presença de Vossa Excelência, se manifestar sobre o LAUDO 

PERICIAL (ID. 12767960). Pois bem, como houve a comprovação, por 

intermédio da perícia judicial, de que o autor se encontra incapacitado para 

o labor de forma TOTAL e TEMPORÁRIA, requer à Vossa Excelência o 

julgamento da lide, com resolução de mérito, de forma PARCIALMENTE 

PROCEDENTE (art. 487, I, CPC), condenando o instituto requerido ao 

pagamento do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA da data da cessação 

administrativa (27.09.2017), até o restabelecimento da saúde do autor. 

Termos em que Pede deferimento. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. (id. 

17604792). (d.g.n) Deste modo, inobstante tenha o requerente postulado a 

condenação do requerido ao pagamento do benefício auxílio-doença a 

partir de 27/09/2017, a perícia médica realizada nos autos n° 

1003944-94.2017.8.11.0040 não atestou que o segurado na data de 

27/09/2016 se encontrava incapacitado total e temporariamente. Logo, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe na espécie. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 

8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade 

da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça ao autor, 

na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 19 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]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; (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000557-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARDELMA MACHADO DA COSTA OAB - 019.107.701-16 

(REPRESENTANTE)

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1000557-03.2019.8.11.0040 Requerente: Ruan da Costa 

Vedoi, rep. por sua genitora Jardelma Machado da Costa Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Ruan da Costa 

Vedoi, representado por sua genitora Jardelma Machado da Costa, ajuizou 

a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão do 

benefício de pensão por morte. Para tanto, asseverou que ser filho 

Marcos Roberto Vedoi, falecido em 31/03/2018, e segurado da Previdência 

Social quando do evento morte, portanto, fazendo jus ao benefício de 

pensão por morte. Narrou que em 12/04/2018 requereu a concessão do 

benefício na via administrativa (NB 176.165.466-4), no entanto, 

indevidamente negado pela autarquia ré, ao argumento da perda da 

qualidade do instituidor no momento do óbito, pois, não observou a 

manutenção da qualidade do segurado pelo período de graça. Forte em 

tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial 

com documentos. Em contestação (id. 19749119), o requerido defendeu a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Réplica id. 20590850. É o 

necessário. Decido. O feito encontra-se devidamente instruído a 

satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a 

necessidade de produção de outras provas, em especial, em audiência ou 

qualquer outro tipo de instrução, tratando-se, ainda, de matéria unicamente 

de direito. Nesse sentido: “(...) A decisão judicial que considera 

desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde 

que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção 

resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que 

assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. 

Agrag. 153467-MG). “(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever 

do magistrado, dispensada a realização de audiência para produção de 

provas, quando constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.” 

(TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 

28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32) “(...) O preceito é cogente: 

'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de 

direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por 

sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, 

se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em 

audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408). Com 

efeito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

antecipadamente da lide. A pretensão inaugural não prospera. A perda da 

qualidade de segurado do instituidor no momento do óbito é manifesta. In 

casu, observo que a data da última contribuição do “de cujus” à 

Previdência Social registra para dezembro de 2015, conforme extrato do 

CNIS id. 19749133, e, de outro lado, o óbito ocorreu em 31/03/2018. Assim, 

à luz do art. 15, inciso II, parágrafo § 2º, da Lei n° 8.231/91[1], vigente à 

época da morte do instituidor, indubitavelmente decorreu a perda da 

qualidade de segurado. Logo, não há que se falar na concessão do 

benefício de pensão por morte em favor da parte autora, considerando, 

nesse sentido, a perda da qualidade de segurado do instituidor na data do 

óbito. Ademais, a condição do instituidor como segurado da Previdência 

Social é requisito para a concessão do benefício postulado na peça de 

ingresso, consoante disposição do art. 102, §1°, da Lei n° 8.213/91, 

verbis: “Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em 

caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. (...) § 2º Não será 

concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer 

após a perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se 

preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do 

parágrafo anterior. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE 

DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA OU OUTRO BENEFÍCIO. 

REQUISITO NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO 1. Para o dependente 

fazer jus à pensão por morte, é necessário que o segurado ostente 

qualidade de segurado quando do óbito, salvo se preenchidos os 

requisitos para obtenção de alguma das espécies de aposentadoria, ainda 

em vida. Inteligência do art. 102, §§ 1º e 2º da Lei 8.213/91 e súmula 416 

do STJ. 2. No caso, o último vínculo de trabalho do autor, como 

empregado, se encerrou em 15/01/2000 (fl. 15). Não existem noticias de 

outros vínculos de trabalho ou do exercício de atividade remunerada como 

contribuinte individual ou outra espécie de segurado. A prova testemunhal 

versa, exclusivamente, sobre união estável. 3. A qualidade de segurado 

se manteve até 15/03/2001, na forma do art. 15, II, § 4º, da Lei 8.213/91. 

Não se aplica a causa de prorrogação do § 1º do citado artigo 15, por não 

ter o falecido atingido 120 contribuições (CTPS e CNIS de fl. 71). Não foi 

alegado desemprego. No entanto, ainda que considerada essa causa de 

prorrogação (§ 2º do art. 15), a qualidade de segurado se manteve 

presente até 15/03/2002. Como se vê, quando do óbito, em 06/09/2002, 

não havia qualidade de segurado ou direito adquirido à aposentadoria (ou 

outro benefício), o que afasta o direito à pensão por morte, na forma do 

art. 102, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91. 4. Apelação e remessa providas, 

para julgar improcedente a ação.” (TRF-1 - AC: 00306263620104019199 

0030626-36.2010.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL IVANIR CÉSAR IRENO 

JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2016, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 29/04/2016 

e-DJF1) De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, 
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JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

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

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no § 8° do art. 85, do 

Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da 

verba honorária ante a concessão da gratuidade da justiça concedida ao 

autor, na forma do art. 98, § 3° do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 19 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 15. Mantém 

a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 

(doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar 

de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou 

estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; (...) § 2º Os prazos do 

inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado 

desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no 

órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004983-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004983-92.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISABEL CRISTINA LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Manifeste-se o autor acerca da proposta apresentada pelo 

INSS no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

SORRISO, 20 de abril de 2020. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLENE SOUSA ARAUJO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000358-15.2018.8.11.0040 Requerente: Valterlene Sousa 

Araujo de Aguiar Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS 

ETC, Diante da ausência de informação quanto à realização da perícia 

designada na decisão id. 14119057, tampouco da juntado do Laudo 

Pericial, NOMEIO como perito o Drº Fábio Junior da Silva, CRM 9227/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC). Designo nova perícia a ser realizada no dia 

27 de agosto de 2020, às 13h10min. A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. Juntado o Laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entenderem de direito, sob pena 

de preclusão. Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos 

para ulterior deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sorriso-MT, 19 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo nº 1001248-85.2017.8.11.0040 

Requerente: Alice de Matos Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social VISTOS ETC, Alice de Matos ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da Previdência 

Social, bem como, estar totalmente incapacitada para o trabalho, pois, 

acometida de moléstias incapacitantes degenerativas do menisco medial e 

lateral, alterações do ligamento cruzado com lesão parcial prévia, 

tenossinovite dos tendões fibulares e demais problemas. Verberou que em 

razão das enfermidades sofridas requereu em 30/11/2016 a concessão 

do benefício, que foi negado pela autarquia ré, ao argumento da não 

constatação da incapacidade laborativa da segurada. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Em contestação, o 

requerido arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da 

ausência de incapacidade da requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Laudo Pericial juntado no id. 19953244. É o necessário. Decido. Como 

relatado, postula a autora a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei nº 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 e 59 da referida lei, 

verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Verifico 

pelos documentos acostados aos autos que a autora contribuiu durante o 

período legalmente exigido. Quanto à incapacidade laborativa da autora, a 

prova técnica é incontestável. O laudo pericial realizado por médico 

nomeado pelo juízo (id. 19953244) concluiu que a autora está realmente 

INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTEMENTE para o trabalho 

em decorrência das enfermidades narradas na inicial, impossibilitada, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. Com efeito, 

comprovado pela autora o requisito da incapacidade total e definitiva para 

atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, assim como 

que à época do indeferimento do benefício (30/11/2016) encontrava-se 

igualmente incapacitada para o trabalho, nos termos do art. 42 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a 

procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de 

aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO 

DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO 

INSS DESPROVIDA. - São exigidos à concessão dos benefícios: a 

qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - 

quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade 

temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o 

segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime 

Geral da Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial constatou 

que a autora estava total e permanentemente incapacitada para o trabalho, 

em razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - Demais 

requisitos para a concessão do benefício - filiação e período de carência - 

também estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento 
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jurisprudencial dominante no sentido de que o beneficiário não perde o 

direito ao benefício se restar comprovado que não deixou de trabalhar 

voluntariamente, e sim em razão de doença incapacitante. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data de cessação indevida do benefício 

de auxílio-doença (16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece 

a parte autora advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não 

provida.” (TRF-3 - AC: 00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ 

CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, 

NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Alice de Matos, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 

28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde 

A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, qual seja, 30/11/2016. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às 

prestações vencidas a contar da cessação do benefício de 

auxílio-doença, ou seja, 30/11/2016, OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Deverá o INSS implantar o 

benefício ora concedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se 

Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 20 de abril de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003836-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI OLIVEIRA MENEGAC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJe 1003836-65.2017.8.11.0040 Requerente: Iraci 

Oliveira Menegac Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

VISTOS ETC, Iraci Oliveira Menegac ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação da autarquia ré à concessão do 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. Alegou, em apertada suma, que manteve com o INSS vínculo na 

condição de segurada contribuinte individual/facultativa, nos períodos de 

01/09/2010 a 30/09/2012 e de 01/11/2012 a 28/02/2017, conforme CNIS 

juntado com a inicial e apresenta lesão na coluna desde o ano de 2005, 

razão pela qual lhe foi concedido pela autarquia demandada o benefício de 

auxílio-doença nos períodos de 15/03/2005 a 05/10/2006 e de 26/10/2006 

a 30/05/2007, em razão da constatação de sua incapacidade laborativa 

decorrente de transtornos de discos intervertebrais (M-51), lumbago com 

ciática (M-54.1), dorsalgia (M-54), conforme reconhecido pela própria 

perícia do INSS. Aduz que formulou novos pedidos de auxílio-doença nas 

datas de 05/07/2007 (NB: 521.117.075-6) e 23/10/2007 (NB: 

522.394.936-2), os quais foram indeferidos por pareceres contrários das 

pericias médicas. Alega, todavia, que está incapacitada para o trabalho 

desde o ano de 2007 (conforme já reconheceu o INSS) e, inclusive, suas 

lesões sofreram agravamento a partir de 2017, conforme exames e laudos 

médicos que acompanham a peça basilar. Deste modo, formulou novo 

pedido de auxílio-doença (nº 617.437.864-4), no dia 07/02/2017, 

novamente indeferido pelo INSS por não ter constada a incapacidade 

laborativa. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação o requerido 

pede a improcedência dos pedidos formulados pela autora. Saneador 

determinou a produção de prova pericial e nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial juntado no Id. 21360728. Somente a autora se manifestou sobre o 

Laudo Pericial. É o necessário. Decido. Como relatado, postula a 

requerente a concessão do benefício auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez em decorrência de alegada incapacidade para o trabalho, 

com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Os requisitos para a 

concessão do benefício previdenciário almejado são a existência das 

lesões mencionadas pela parte autora que resultem em incapacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia ou, incapacidade laborativa total e 

permanente, observada a qualidade do autor como segurado da 

Previdência Social. Não obstante a espécie dos benefícios postulados na 

inicial e o disposto no inciso II, do art. 26, da Lei n° 8.213/91[1], a qualidade 

de segurado da autora é inequívoca, considerando, inclusive, que o 

requerido anteriormente já lhe havia concedido o benefício de 

auxílio-doença. No tocante à incapacidade, a prova pericial concluiu que a 

requerente está “com incapacidade parcial e permanente sendo pouco 

provável a reabilitação profissional” (Id. 21360728). Com efeito, a perícia 

judicial, somada aos demais documentos médicos juntados com a inicial, 

concluiu que a parte autora em decorrência das lesões que lhe acometem, 

narradas na peça de ingresso, apresenta incapacidade laborativa parcial 

e definitiva, no entanto, insuscetível de reabilitação ao mercado de 

trabalho, de modo que a procedência do pedido no sentido de 

conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe na espécie. Neste sentido: Nesse diapasão: “PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Considerando 

que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 

(mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015, não é caso de remessa oficial. II - Para a concessão da 

aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de 

segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a 

incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os 

mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e 

temporária para a atividade habitualmente exercida. III - Comprovada a 

incapacidade parcial e temporária que impede o trabalho habitual. 

Benefício mantido. IV - Termo inicial do benefício mantido, pois comprovado 

que a suspensão administrativa ocorreu de forma indevida. V - Apelação 

improvida.” (TRF-3 - Ap: 00194270720184039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 

26/09/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:10/10/2018) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em decorrência de acidente do 

trabalho, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Iraci 

Oliveira Menegac, no valor do salário-benefício de acordo com o artigo 44 

da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A 

DATA do INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, qual 

seja, 07/02/2017. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da DATA do 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 07/02/2017, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA 

NESTES AUTOS. O INSS deverá implantar o benefício ora concedido no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido 

é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 
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sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, 

inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015. Publique-se. Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de abril 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]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 RGPS, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 

(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; (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA FORNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo n ° 1002846 -40.2018.811.0040 Requerente: Regina Celia Forni 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Regina 

Celia Forni ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à 

concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 

Aduziu que cumprido todo o período contributivo de 25 (vinte e cinco) 

anos como professora, requereu em 02/03/2017 a concessão do 

benefício de aposentadoria por tempo de serviço na via administrativa, no 

entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento da falta de tempo mínimo 

de contribuição. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 14449164), 

o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial 

de exame de mérito. No mérito, a improcedência dos pedidos, ao 

argumento do não cumprimento da carência legal para a concessão do 

benefício. Juntou documentos. Réplica id. 15020941 A decisão id. 

20712744 afastou a prejudicial de mérito arguida pelo requerido e, de outro 

lado, acolheu o pedido de prova oral e, para tanto, designou audiência de 

instrução e julgamento. Audiência realizada (id. 22944363) oportunidade 

em que foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas pela parte 

autora. Alegações finais pela requerente remissivas à peça de ingresso. É 

o necessário. Decido. Com relatado, pretende a parte autora obter 

provimento judicial assegurando-lhe o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição como professora, ao argumento 

que preenche todos os requisitos legais e necessários capazes de lhe 

garantir a concessão do benefício, ao que se opõe a autarquia ré, 

aduzindo, em suma, a não contribuição previdenciária pelo tempo mínimo 

legal. É cediço que para a aposentadoria por tempo de serviço como 

professor, a autora teria que comprovar pelo menos de 25 (vinte e cinco) 

anos de contribuição nessa qualidade, ou, 30 (trinta) anos contributivos 

gerais para aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, incluindo 

todos os períodos contributivos. A pretensão inaugural não prospera. O 

extrato do CNIS da autora (id. 14449179) revela que a segurada, na 

condição de professora, contribuiu tão somente 22 (vinte e dois) anos, 

dos 25 (vinte e cinco) anos necessários para a concessão do benefício 

de aposentadoria por tempo de contribuição. Noutra banda, o documento 

também retrata o período contributivo total de 28 (vinte e oito) anos, dos 30 

(trinta) anos necessários para efeito de aposentadoria por tempo de 

serviço, afastando, igualmente, o direito à aposentadoria nesta modalidade 

contributiva. Destarte, em quaisquer das modalidades de aposentadoria 

por tempo de contribuição a segurada não preencheu a carência mínima 

legal para a concessão dos benefícios. Logo, não há que se falar em 

aposentadoria por tempo de contribuição na forma postulada na peça de 

ingresso. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO 

INDEVIDO. 1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 

201, § 7º, da constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98, 

é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 

30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a 

comprovação da carência e da qualidade de segurado. 2. Ausência de 

início de prova material. Não reconhecimento da atividade rural. 3. 

Somados todos os períodos comuns, totaliza a parte autora 19 (dezenove) 

anos e 06 (seis) meses e 14 (catorze) dias de tempo de contribuição até a 

data do requerimento administrativo (D.E.R. 03.07.2015), insuficiente para 

a concessão do benefício. 4. Tempo de contribuição não cumprido. 

Benefício indevido. 5. Honorários advocatícios mantidos conforme fixados 

na sentença. 6. Apelação desprovida.” (TRF-3 - ApCiv: 

00224271520184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 16/07/2019, DÉCIMA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/07/2019) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSOR. REGRAS 

DE TRANSIÇÃO. ART. 9º DA EC Nº 20/1998. INAPLICABILIDADE. 

AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS 

BENEFÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A atividade de 

magistério foi considerada como serviço penoso pelo Decreto nº 

53.831/64 (Código 2.1.4), que assegurava aos professores o direito à 

aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos, não fazendo a legislação da 

época distinção entre os níveis de educação e reconhecendo como tempo 

especial o exercício das funções de professor na educação infantil, 

ensino fundamental, médio ou superior. 2. A jurisprudência perfilhou o 

entendimento de que, a partir do advento da EC nº 18/1981, que disciplinou 

a aposentadoria dos professores, não há falar em contagem de tempo 

especial e respectiva conversão em tempo comum, mas em aposentadoria 

com tempo de serviço reduzido e desde que integralmente na atividade de 

magistério. 3. (...) Na hipótese, há tratamento constitucional diferenciado 

apenas quanto ao requisito temporal, reduzido em cinco anos, sendo 

necessário reconhecer que o cálculo da renda mensal inicial deve ser 

feito com base no disposto no inc. I do art. 29 da Lei 8.213/1991, mediante 

a incidência do fator previdenciário, que, no caso de professores, tem um 

ajuste na forma de cálculo do coeficiente (art. 29, § 9º Lei 8213/1991) 

para assegurar a efetividade da redução dos critérios idade e tempo, 

prevista na CR/1988. 5. Apelação da parte autora não provida. Sentença 

de improcedência do pedido inicial mantida.” (TRF-1 - AC: 

00006812820154019199, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE 

FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

Data de Publicação: 16/11/2018) De rigor, portanto, a improcedência dos 

pedidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com 

fulcro no § 8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade da verba honorária ante a concessão da 

gratuidade da justiça concedida à parte autora, na forma do art. 98, § 3° 

do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005162-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1005162-26.2018.8.11.0040 Requerente: Ana Maria Vas 

Pereira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Ana Maria Vas Pereira ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da Previdência Social, 

bem como, totalmente incapacitada para o trabalho em razão da seguinte 

moléstia: transtorno depressivo recorrente (CID 10 - F33.1). Verberou que 

em razão da enfermidade sofrida requereu e teve concedido pelo 

requerido o benefício de auxílio-doença até 25/07/2018, quando, de então, 
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cessado pela autarquia ré, ao argumento da ausência de incapacidade 

laborativa da segurada. Asseverou, todavia, que a incapacidade para o 

trabalho permanece, fazendo jus à concessão dos benefícios postulados 

na inicial. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 15187770 

concedeu liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença em favor 

da autora. Em contestação (id. 164471982), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de 

incapacidade da requerente, bem como, a necessidade de perícia médica 

judicial para o fim de atestar a incapacidade da segurada. Juntou 

documentos e formulou quesitos. A decisão id. 16878543 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial juntado no id. 21255770. É o necessário. Decido. Como relatado, 

postula a autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da 

Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, o 

extrato do CNIS (id. 16471895) revela que a autora contribuiu durante o 

período legalmente exigido, tanto é que a própria autarquia demandada já 

lhe havia concedido anteriormente o benefício de auxílio-doença. Quanto à 

incapacidade laborativa da autora, o laudo pericial realizado por médico 

nomeado pelo juízo (id. 21288770) consignou que a parte autora está 

INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTE em decorrência das 

enfermidades narradas na inicial, impossibilitada, portanto, de manter as 

atividades antes exercidas. Com efeito, comprovado pela autora o 

requisito da incapacidade total e definitiva para atividade laborativa que lhe 

garanta a própria subsistência, assim como que à época da cessação do 

benefício (25/07/2018) encontrava-se igualmente incapacitada para o 

trabalho, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios 

da Previdência Social, é de rigor a procedência dos pedidos para o fim de 

conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E POSTERIOR CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. LAUDO TÉCNICO. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

COMPENSAÇÃO DAS PRESTAÇÕES NÃO ACUMULÁVEIS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. JUROS DE MORA. 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIDA. 1. São 

quatro são os requisitos para a concessão dos benefícios por 

incapacidade: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. 2. A 

incapacidade laboral é comprovada através de exame médico-pericial e o 

julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo técnico. No 

entanto, no caso concreto, veio aos autos laudo psiquiátrico produzido na 

ação de interdição da parte autora, dando conta de que a incapacidade é 

permanente. 3. Termo inicial do benefício de auxílio-doença na data 

apontada pelo perito do juízo, uma vez a parte autora não logrou êxito em 

comprovar a existência da incapacidade em período anterior àquela data. 

Determinada a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez a contar da avaliação psiquiátrica realizada nos autos da ação 

de interdição. 4. Devem ser abatidos das prestações devidas na presente 

demanda os valores já adimplidos pelo INSS em razão de antecipação de 

tutela. 5. A correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios 

previdenciários será calculada conforme a variação do IGP-DI de 05/96 a 

03/2006, e do INPC, a partir de 04/2006. 6. Os juros de mora devem incidir 

a contar da citação (Súmula 204 do STJ), na taxa de 1% (um por cento) ao 

mês, até 29 de junho de 2009. A partir de 30 de junho de 2009, os juros 

moratórios serão computados, uma única vez (sem capitalização), 

segundo percentual aplicável à caderneta de poupança. 7. Segundo 

entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, a majoração dos 

honorários advocatícios na sistemática prevista no § 11 do art. 85 do 

CPC/2015, somente é possível em sede recursal se eles foram arbitrados 

na origem e nas hipóteses de não conhecimento ou improvimento do 

recurso. Na hipótese, descabida a majoração da verba honorária em face 

do aco lh imento  parc ia l  da  ape lação. ”  (TRF-4  -  AC: 

50319743120184047100 RS 5031974-31.2018.4.04.7100, Relator: JOSÉ 

LUIS LUVIZETTO TERRA, Data de Julgamento: 17/03/2020, QUINTA 

TURMA) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Ana Maria Vas Pereira, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

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

benefício auxílio-doença em 25/07/2018. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da DATA cessação do benefício auxílio-doença em 25/07/2018, 

OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E 

(RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei 

de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Intime-se a 

autarquia ré por meio da Procuradoria Federal Especializada do INSS com 

todos os dados necessários da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, implantar o benefício ora concedido, sob pena multa a ser 

posteriormente fixada no caso de descumprimento desta decisão. 

Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com 

fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado 

pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios 

sucumbências, no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na 

forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo 

em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é 

inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, 

inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 

21 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito Nome: 

Ana Maria Vas Pereira CPF: 028.923.649-57 RG: 7.161.125-6 (SESP/PR) 

Data de nascimento: 14/09/1972 Nome da mãe: Maria Rosa Cordeiro Vas 

Endereço do segurado (a): Rua Travessa Peixes, n° 207, Bairro Bela 

Vista, Sorriso/MT Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez Renda 

mensal: a ser calculada pela autarquia federal de acordo com os artigos 

28 e 29 da Lei n.º 8.213/91. Data do início – DIB: 26/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004767-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1004767 -68.2017.8.11.0040 Requerente: João Cláudio 

Falkovski Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, João Cláudio Falkovski ajuizou a presente “Ação Previdenciária com 

Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiado da 
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Previdência Social, bem como, totalmente incapacitado para o trabalho em 

razão das seguintes moléstias: quadro de ruptura completa do ligamento 

cruzado anterior e derrame articular com sinais de sinovite, decorrentes 

de acidente de transito ocorrido em 2016. Aduziu que em razão das 

enfermidades requereu e teve concedido pelo requerido a cessação do 

benefício auxílio-doença até 25/08/2017, quando, de então, negado pela 

autarquia ré, ao argumento da ausência de incapacidade laborativa do 

segurado. Asseverou, no entanto, que a incapacidade permanece, 

portanto, fazendo jus à concessão dos benefícios. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 9869488 concedeu liminarmente o benefício de 

auxílio-doença em favor do autor. Em contestação (id. 10470253), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, frente à 

ausência de incapacidade laborativa do requerente, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou quesitos. 

Réplica id. 11273216. A decisão id. 11616465 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido. De outro lado, acolheu o pedido de 

produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial juntado no id. 20557329. É o necessário. Decido. Como relatado, 

postula a autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

e/ou auxílio doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da 

Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, o 

extrato do CNIS (id. 10470292) revela que a parte autora contribuiu 

durante o período legalmente exigido, tanto é que a própria autarquia 

demandada já lhe havia concedido anteriormente o benefício de 

auxílio-doença. Quanto à incapacidade laborativa do autor, o laudo pericial 

realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 20557329) consignou que o 

autor está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTE em 

decorrência das enfermidades narradas na inicial, impossibilitada, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. Com efeito, 

comprovado pelo autor o requisito da incapacidade total e definitiva para 

atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, assim como 

que à época da cessação do benefício (25/08/2017) encontrava-se 

igualmente incapacitado para o trabalho, nos termos do art. 42 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a 

procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de 

aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO LIGAMENTAR DO JOELHO 

ESQUERDO E HEPATITE C. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da 

incapacidade. 2. Hipótese em que restou comprovada a incapacidade total 

e permanente laborativa.” (TRF-4 - AC: 160835920164049999 SC 

0016083-59.2016.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data 

de Julgamento: 14/09/2017, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. - São exigidos à concessão dos 

benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições 

mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma 

permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra 

atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a 

incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de 

que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao 

Regime Geral da Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial 

constatou que a autora estava total e permanentemente incapacitada para 

o trabalho, em razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - 

Demais requisitos para a concessão do benefício - filiação e período de 

carência - também estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento 

jurisprudencial dominante no sentido de que o beneficiário não perde o 

direito ao benefício se restar comprovado que não deixou de trabalhar 

voluntariamente, e sim em razão de doença incapacitante. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data de cessação indevida do benefício 

de auxílio-doença (16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece 

a parte autora advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não 

provida.” (TRF-3 - AC: 00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ 

CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, 

NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017). 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de João Cláudio Falkovski, no valor do salário-benefício de acordo com os 

artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º 

salário, desde a data cessação do benefício auxílio-doença em 

25/08/2017. Ratifico a liminar id. 9869488. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações 

vencidas a contar da DATA cessação do benefício auxílio-doença em 

25/08/2017, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR 

FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo 

índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. Intime-se a autarquia ré por meio da Procuradoria Federal 

Especializada do INSS com todos os dados necessários da parte autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício ora concedido, sob 

pena multa a ser posteriormente fixada no caso de descumprimento desta 

decisão. Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com 

fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado 

pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios 

sucumbências, no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na 

forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo 

em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é 

inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, 

inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 

21 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito Nome: 

João Cláudio Falcovski CPF: 530.043.700-00 RG: 5042668953 (SESP/RS) 

Data de nascimento: 21/10/1963 Nome da mãe: Cornelia Col Debella 

Falcovski Endereço do segurado (a): Rua Rua Passo Fundo, nº 1953/A, 

Bairro São Mateus, Sorriso/MT Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez Renda mensal: a ser calculada pela autarquia federal de acordo 

com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91. Data do início – DIB: 

25/08/2017.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005888-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005888-34.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

FLAVIO LAGO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS 

ETC, DEFIRO o pedido retro. Concedo às partes o prazo comum de 30 

(trinta) dias para se manifestarem a respeito do laudo médico pericial 

acostado aos autos. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

SORRISO, 21 de abril de 2020. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004361-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDELEIDE NOYA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1004361-47.2017.811.0040 Requerente: Ideleide Noya 

Soares Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Ideleide Noya Soares ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da Previdência Social, 

bem como, totalmente incapacitada para o trabalho em razão da seguinte 

moléstia: síndrome do arco aórtico (CID M31.4). Verberou que em razão da 

enfermidade sofrida requereu e teve concedido pelo requerido o benefício 

de auxílio-doença (NB 5382333820) até 09/05/2017, quando, de então, 

cessado indevidamente pela autarquia ré. Asseverou, todavia, que a 

incapacidade para o trabalho permanece, fazendo jus à concessão dos 

benefícios postulados na inicial. Instruiu a inicial com documentos. A 

decisão id. 9603455 concedeu liminarmente a concessão do benefício 

auxílio-doença em favor da autora. Em contestação (id. 10411860), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da 

ausência de incapacidade da requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade da segurada. 

Juntou documentos e formulou quesitos. A decisão id. 10942762 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Réplica 

10902685. Laudo Pericial juntado no id. 18874371. É o necessário. Decido. 

Como relatado, postula a autora a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o 

período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, o extrato do CNIS (id. 

10411876) revela que a autora contribuiu durante o período legalmente 

exigido, tanto é que a própria autarquia demandada já lhe havia concedido 

anteriormente o benefício de auxílio-doença até 09/05/2017 (NB 

5382333820). Quanto à incapacidade laborativa da autora, o laudo pericial 

realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 18874371) consignou que a 

parte autora está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTE em 

decorrência das enfermidades narradas na inicial, impossibilitada, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. Com efeito, 

comprovado pela autora o requisito da incapacidade total e definitiva para 

atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, assim como 

que à época da cessação do benefício (25/07/2018) encontrava-se 

igualmente incapacitada para o trabalho, nos termos do art. 42 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a 

procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de 

aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

CARDIOPATIA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. SISTEMÁTICA DE 

ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO. TEMA Nº 810 DO STF. REFORMATIO IN 

PEJUS. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. 

Atestada a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de 

suas funções habituais, por padecer de cardiopatia grave, correta a 

concessão de aposentadoria por invalidez. 2. Em relação ao termo inicial, 

esta Turma firmou entendimento no sentido de que, evidenciado que a 

incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento 

administrativo ou quando da suspensão indevida do auxílio-doença, 

mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do benefício 

previdenciário em tal data. 3. Sistemática de atualização do passivo 

observará a decisão do STF consubstanciada no seu Tema nº 810. 

Procedimento que não implica reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada 

material. 4. Apelação do INSS desprovida, provido parcialmente o apelo do 

a u t o r . ”  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 0 1 0 3 2 5 7 2 0 1 6 4 0 4 7 0 1 2  P R 

5001032-57.2016.4.04.7012, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de 

Julgamento: 12/12/2017, QUINTA TURMA) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Ideleide Noya Soares, no 

valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 

8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde a data cessação 

do benefício auxílio-doença em 09/05/2017. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às prestações 

vencidas a contar da DATA cessação do benefício auxílio-doença em 

09/05/2017, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR 

FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo 

índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. Intime-se a autarquia ré por meio da Procuradoria Federal 

Especializada do INSS com todos os dados necessários da parte autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício ora concedido, sob 

pena multa a ser posteriormente fixada no caso de descumprimento desta 

decisão. Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com 

fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado 

pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios 

sucumbências, no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na 

forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo 

em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é 

inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, 

inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 

22 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito Nome: 

Ideleide Noya Soares CPF: 511.503.521-91 RG: 2964658-8 (SESP/MT) Data 

de nascimento: 18/07/1967 Nome da mãe: Almezinda Noya Soares 

Endereço do segurado (a): Rua Zulmar Bertuol, n° 549, Bairro Centro, 

Sorriso/MT Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez Renda 

mensal: a ser calculada pela autarquia federal de acordo com os artigos 

28 e 29 da Lei n.º 8.213/91. Data do início – DIB: 09/05/2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005425-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1005425 -92.2017.811.0040 Requerente: Aldenice Gomes 

dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Aldenice Gomes dos Santos ajuizou a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do beneficio de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada à 

Previdência Social, bem como, totalmente incapacitada para o trabalho 

frente às moléstias narradas na inicial, CID 10: G58, M79, M50, M 19, M65. 

Verberou que em razão das enfermidades requereu em 03/01/2015 e teve 

a concessão do benefício de auxílio-doença até 31/01/2017, quando, de 

então, negada sua manutenção pela autarquia requerida, ao fundamento 

da ausência de incapacidade laborativa da segurada. Asseverou, 

contudo, que a incapacidade para o trabalho permanece. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 10398192 concedeu liminarmente o benefício 

de auxílio-doença em favor da autora. O requerido não contestou a 

demanda, conforme certidão id. 11656103. A decisão id. 12147480 

acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou 

perito judicial, sem, no entanto, analisar a questão processual (revelia) e 

seus efeitos em relação à ausência de resposta pelo requerido. Laudo 

Pericial principal e complementar nos id`s. 18649139 e 21432749. É o 

necessário. Decido. 1. Da revelia A espécie registra litígio que versa sobre 

direito indisponível, razão pela qual deixo de aplicar os efeitos da revelia 

em face da Fazenda Pública demandada, na forma do art. 345, inciso II, do 

Código de Processo Civil, verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito 

mencionado no art. 344 se: (...) II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; (...)” Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA 

RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITOS DA REVELIA CONTRA O 

INSS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO CONTROVERSA. 

NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO DA 

SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. REMESSA 

OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. Requer a Autarquia Previdenciária 

seja anulada a sentença por cerceamento de defesa em razão da 

ausência de audiência de instrução e impossibilidade de reconhecer os 

efeitos materiais da revelia. 2. Merece acolhida a pretensão recursal, 

posto que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, pois seus bens e 

direitos são considerados indisponíveis, conforme teor do art. 320, inciso 

II, do CPC/2015. Precedentes deste Egrégio TRF5. (...)” (TRF-5 - 

APELREEX: 00009922820184059999 PB, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), Data de Julgamento: 

19/07/2018, Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça 

Eletrônico TRF5 (DJE) - 23/07/2018 - Página 29) 2. Mérito Com narrado, 

postula a requerente a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos 

arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

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

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

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (...)” In 

casu, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi cumprida pela segurada, tanto é que a autarquia ré 

já lhe havia concedido anteriormente o benefício de auxílio-doença. No 

tocante à incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial 

consistente no Laudo Pericial principal e complementar (id`s. 18649139 e 

21432749), não concluiu pela incapacidade total e definitiva da autora para 

o exercício das atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria 

subsistência. Aliás, o Laudo Pericial atestou em seus dois momentos a 

inexistência de evidências que possam afirmar a alegada incapacidade 

laborativa da periciada, apontando, nesse ponto, a carência de 

comprovação das patologias referidas na peça de ingresso. Desta feita, 

não comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que 

garanta à autora sua própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

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. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela parte autora (id. 22213375), pois, tantos 

os quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos pelo médico 

perito de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total 

capacidade da segurada para exercer qualquer atividade laborativa, 

tampouco se faz necessário a nomeação de outro perito médico para 

nova reavaliação da segurada, conforme almejado pela requerente. 

Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 

NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA 

ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE 

REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO 

PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 
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caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial (id. 22213375). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

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

REVOGO a decisão liminar id. 10398192. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que 

fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, § 3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006825-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada, bem como para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000856-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO FERREIRA GOMES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006870-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006721-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY APARECIDA HONORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006518-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SILVA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006529-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GASPAR HELLSTROM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006589-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEDENIR NAVAS CESAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002074-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILTON CESAR RIEDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002074-43.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ARILTON CESAR 

RIEDI VISTOS ETC, Intime-se o devedor para que promova a 

DISTRIBUIÇÃO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, dos embargos à 

execução cuja petição foi, EQUIVOCADAMENTE juntada a estes autos 

executivos. Em tempo, proceda-se o DESENTRANHAMENTO da petição ID. 

23589568 (se possível), com certidão nestes autos. Cumpra-se. 

SORRISO, 20 de abril de 2020. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004963-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ADELIA MARIA SCHERER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - 468.273.580-20 (PROCURADOR)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001778-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NICHELE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006749-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIEL DE ASSIS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002106-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WILIAN DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007473-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMIR SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007473-87.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: JOSEMIR SOARES VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001359-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OSVALDO WELKE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da Petição da ID 

18324856, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007465-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIEL R. DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007465-13.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: DENIEL R. DE LIMA - ME VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007468-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JP TERCEIRIZACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007468-65.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: JP TERCEIRIZACAO LTDA - EPP VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 
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causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007622-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETI DE LIMA GUERREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007622-83.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: MARIA GORETI DE LIMA GUERREIRO VISTOS ETC, Trata-se 

de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007514-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALL AGNOL & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007514-54.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: DALL AGNOL & CIA LTDA - ME VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007432-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIA FAZENDA REI SALOMAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007432-23.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: AGROINDUSTRIA FAZENDA REI SALOMAO LTDA - ME 

VISTOS ETC, Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar 

prosseguimento no feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte. É o 

relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário não pode 

ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e celeridade processual. 

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007426-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007426-16.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: BIOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA VISTOS ETC, 

Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a 

Fazenda Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007476-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE BARROS PINHEIRO DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007476-42.2018.8.11.0040. 
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EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: GILSON DE BARROS PINHEIRO DE LIMA FILHO VISTOS ETC, 

Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a 

Fazenda Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007437-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA COLOMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007437-45.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: TEREZINHA COLOMBO VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007516-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR OBANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007516-24.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: IDEMAR OBANDO VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007447-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVO REGES DISEGNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007447-89.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: LOIVO REGES DISEGNA VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007430-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIGUEBERTO A. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007430-53.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: NEIGUEBERTO A. DE OLIVEIRA - ME VISTOS ETC, Trata-se 

de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ACACIO CARNEIRO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002339-11.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ACACIO 

CARNEIRO REGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 de abril 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: 1002340-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002340-93.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 de abril 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: 1002346-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EULA JOSE DA SILVA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002346-03.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EULA JOSE DA 

SILVA GOUVEIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002352-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002352-10.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:KAMILA SANTOS 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002353-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO TAVARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002353-92.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ABELARDO 

TAVARES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

20 de abril 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: 1002354-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002354-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ADELCIO 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002355-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BARBOSA SENA 96809655115 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO GONÇALVES CARDOSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002355-62.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDINO 

BARBOSA SENA 96809655115 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA POLO PASSIVO: MAGNO GONÇALVES 

CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

20 de abril 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: 1002356-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002356-47.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NEUZA 

CONCEICAO SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 
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ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002357-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO RODRIGUES BUENO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002357-32.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ARNALDO 

RODRIGUES BUENO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

20 de abril 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: 1002358-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ANTUNES CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002358-17.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SELMA 

ANTUNES CUSTODIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002359-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DOS SANTOS BATISTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002359-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GISELE DOS 

SANTOS BATISTA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002360-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002360-84.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANA ALICE 

COSTA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 17:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002361-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO BATA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002361-69.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDINALDO BATA 

FURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de abril 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: 1002363-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

PROCESSO n. 1002363-39.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARLETE DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ROGERIO MENDES 

POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 17:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005168-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO VANZELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT3646-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005168-33.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 13:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIELE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002368-61.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIELE 

PEREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007500-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDI VANIA GOMES MISAEL BAUER (EXECUTADO)

EDSON BAUER (EXECUTADO)

 

Processo: 1007500-36.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005692-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENILSON LEMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Ipiranga do Norte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005692-93.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDENILSON LEMES DAS 

NEVES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora afirma que trafegava pelas 

ruas de Ipiranga do Norte, quando na rua das Araras veio a colidir com um 

bloco de concreto que estava no meio da rua, propositalmente colocado 

pelo Município Requerido junto com outro bloco de concreto para impedir a 

passagem de caminhões e carretas, conquanto sem haver qualquer 

sinalização e mal posicionados, ocasionando danos morais e materiais à 

requerente. O município reclamado, embora citado na pessoa do prefeito 

(Certidão Num. 24496787), deixou de apresentar defesa. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. O presente feito trata de responsabilidade civil 

decorrente de acidente de trânsito. Embora a parte requerida tenha 

deixado de apresentar defesa, tratando-se de Fazenda Pública 

(Município), não há que se falar em aplicação de revelia. Verifica-se que 

nos autos, pelo conjunto probatório, que a parte requerente trafegava, no 

período noturno, pela rua das Araras e veio a colidir em um bloco de 

concreto posicionado no meio da via, sem qualquer sinalização, e em 

razão de tal sinistro o veículo incendiou, havendo perca total do bem. Tais 

fatos é o que se infere do BO num. 22691530, fotos e reportagem de num. 

22691534. Frise-se, ainda, que no corpo da petição inicial constam 

imagens dos blocos posicionados no curso da via em que ocorreu o 

acidente (Num. 22691528 - Pág. 6 e seguintes), demonstrando que de fato 

não há qualquer sinalização. Desta feita, sem maiores delongas, resta 

configurada a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos 

suportados pela parte autora. No que tange aos danos materiais, estes 

restam devidamente comprovados, haja vista que o veículo incendiou por 

completo, conforme alhures mencionado, de modo que assiste razão à 

requerida em pleitear o valor do veículo conforme tabela FIPE, qual seja 

R$22.966,00 (Num. 22691528 - Pág. 12). Quanto aos danos morais, certo 

é que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir 

os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando 

se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro, 

tampouco restou demonstrado que o autor sofreu ferimentos ou qualquer 

outro dano extrapatrimonial. In casu, não houve situação relatada que 

pudesse ser causa suficiente a impor, a qualquer das partes, intenso 

sofrimento, dor ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, notadamente pela inexistência de qualquer lesão física nas 

partes. “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO 

AS NORMAS DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. 

PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM DA DIREITO. CONDUÇÃO 

IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANO MORAL 

AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. Conforme artigo 29, III, c, do 

Código Nacional de Trânsito, nos cruzamentos em vias urbanas nos quais 

não haja sinalização, o veículo que trafega à direita do outro tem 

preferência de passagem. O condutor que deixa de observar regras 

elementares de transito, ao adentrar em avenida, sem sinalização sem 

observar o fluxo de veículos que vem a sua direita, age com imprudência, 

fato que gera a obrigação de reparar os danos causados com o seu ato 

desidioso. O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, 

circunstancia que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, por 

não poder mais usufruir o veículo sinistrado, não é motivo suficiente para 

gerar direito a indenização por dano moral”. (TJMT – Turma Recursal 

Única. RI1001984-40.2016.8.11.0040. Rel. VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, J. 05/04/2018, DJE 06/04/2018) “RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

ACIDENTE DE TRANSITO – CULPA EXCLUSIVA VERIFICADA – DANO 

MORAL – OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMAÇÃO 

COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – 

VALOR DO DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO AOS VALORES – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de acidente automobilístico, o culpado 

pelo acidente deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária. 

Segundo as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), o 

evento acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem 

outras consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador 

de abalo emocional acentuado”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8010787-42.2016.8.11.0055, J. 09/03/2018, DJE 12/03/2018. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

22.966,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde a 

data do sinistro, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 20 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002368-61.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARIELE PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, 

III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) Certidão 
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expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência 

de débitos inscritos em seu nome; b) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR CONSONI NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002369-46.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JUNIO CESAR 

CONSONI NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 18:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011035-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011035-24.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do ID 29917561, no prazo de cinco 

dias. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRA TIBURCIO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Ofício n.º 194/2020/kc Sorriso - MT , 16 de 

abril de 2020. Referência: Autos de origem Processo nº 

1001800-16.2018.8.11.0040 (nosso) POLO ATIVO: ALEANDRA TIBURCIO 

LOURENCO - CPF: 017.102.381-19 POLO PASSIVO: JOSIMAR DA SILVA - 

C P F :  9 9 7 . 5 4 1 . 8 5 1 - 1 5  N º  d a  d e p r e c a t a  n e s t e  j u í z o : 

1001235-71.2019.8.11.0087 (Vosso) Senhor(a) Gestor(a): Por meio deste 

solicito a Vossa Senhoria informações quanto ao cumprimento da carta 

precatória indicada em epígrafe, com urgência, considerando o lapso 

temporal desde o seu envio. , Elite Capitanio Gestora Judicial AO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE/MT Sede do Juízo e Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: 

Centro Cidade: Sorriso-MT Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400 . E MAIL: 

SOR.JUIZADOSESPECIAIS@TJMT.JUS.BR

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004057-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CALGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CALGARO OAB - MT0009403A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004057-48.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 22 DE ABRIL DE 2020 

Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO CARNEIRO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002339-11.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ACACIO CARNEIRO REGO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte 

documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; A 

inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002340-93.2020.8.11.0040. REQUERENTE: LUIS CARLOS PINHEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte 

documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EULA JOSE DA SILVA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002346-03.2020.8.11.0040. REQUERENTE: EULA JOSE DA SILVA 
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GOUVEIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

o seguinte documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR CONSONI NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002369-46.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JUNIO CESAR CONSONI 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte 

documento: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; A 

inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABYANN NASCIMENTO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001244-043.2020.811.0040 Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante, para 

querendo, se manifestar sobre a contestação aportada nos autos no ID. 

31294426, no prazo de 15 dias.Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008156-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANEIDE NARCIZA DA SILVA (REQUERENTE)

YASMIN SILVA BORGES (REQUERENTE)

ANALIO ANTONIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA 04258500135 (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte exequente no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da diligência juntada no 

30357453, requerendo o que entender de direito . Sorriso/MT, 22/04/2020 

Cristiane V. Kuhn tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007620-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERIDO)

 

Processo: 1007620-16.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte independente de sua intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 18:30.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011312-40.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JUVENIL ALVES DE DEUS SOBRINHO (EXECUTADO)

JR VIAGENS E TUIRISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011312-40.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010436-22.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILLA RODRIGUES MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010436-22.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: ATILLA RODRIGUES MIRANDA Vistos etc. Diante da 

manifestação retro, procedo com a inclusão da restrição de circulação 

sobre o veículo, objeto de penhora dos presentes autos. No mais, não 

havendo novos requerimentos formulados pela exequente, arquivem-se. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO 22/04/2020 - 16:21:15 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Juiz Inclusão ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS N° do Processo 80104362220138110040 Total de 

veículos: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição 

QBQ2561 MT HONDA/BIZ 110I ATILLA RODRIGUES MIRANDA DE BARROS 

Circulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007540-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 29 de MARÇO 

de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 
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reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010639-18.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONDAS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010639-18.2012.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010369-28.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERNANDES SALDANHA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010369-28.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que apresente o valor atualizado 

do débito, a fim de possibilitar a expedição do documento pertinente, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020. Kelly Cimi, 

Analista Judiciária.

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005317-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Ofício nº 201/2020/EC/ SORRISO, 22 de 

abril de 2020. Senhor(a) Procurador(a): Nos termos do art. 535, §, 3º 

Inciso II do NCPC, em virtude de sentença transitada em julgado, proferida 

nos autos de nº 1005317-92.2019.8.11.0040, que tem como partes 

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir descritos em 

favor do Exequente RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR, portador do 

CPF nº 404.896.138-10, que deverá ser efetuado por meio do recolhimento 

das guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via depósito 

j u d i c i a l ,  c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamentos 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, Contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

sequestro, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos 

tão logo ocorra a quitação. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR 

LÍQUIDO RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR R$ 0,00 0 R$ 7.618,22 

Respeitosamente, ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE Juiz de Direito A/AO Sr(a). 

Ilustríssimo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso Procuradoria 

Geral do Estado SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 - TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001821-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA GARCIA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001821-89.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO TAVARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002353-92.2020.8.11.0040 Reclamante: ABELARDO TAVARES SILVA 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho 

que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez 

que não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome, consoante consulta 

realizada, nesta data, no Sistema do SPC/SERASA (extrato anexo). Nesse 

contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Resumo das 

ocorrências CPF: 061.794.019-34 Nome: ABELARDO TAVARES SILVA 

Endereço: R STO CRISTO, 15 [Exibir mapa] 18/09/2019 TIT DESCONTA R$ 

35,62 0000750498201909 Não ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUI 

CUIABA - 01/04/2019 TIT DESCONTA R$ 29,54 0002616822201903 Não 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUI CUIABA - 28/02/2019 TIT 

DESCONTA R$ 6.354,17 0007937680201901 Não ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUI CUIABA - 28/01/2019 TIT DESCONTA R$ 693,18 

0007937679201901 Não ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUI CUIABA

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BARBOSA SENA 96809655115 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO GONÇALVES CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002355-62.2020.8.11.0040 Reclamante: CLAUDINO BARBOSA SENA 

96809655115 Reclamado: MAGNO GONÇALVES CARDOSO Vistos etc. 
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Trata-se de reclamação com a finalidade de cobrança de valores 

inadimplidos, relativos à contrato de empreitada. O reclamante pugna, em 

sede de tutela de urgência, o arresto on line, via BACENJUD, visto que o 

réu estaria se desfazendo de seu patrimônio o que frustraria o futuro 

pagamento. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, analisando a 

documentação acostada ao feito, constata-se ser de rigor o indeferimento 

da tutela de urgência pugnada. Isso porque, não se verifica a subsunção 

às hipóteses legais, visto que o reclamante não comprovou a dilapidação 

patrimonial por parte do reclamado para autorizar tal medida. Posto isso, 

INDEFIRO a liminar pugnada. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002363-39.2020.8.11.0040 Reclamante: MARLETE DE ALMEIDA 

Reclamado: Banco Safra S-A Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, visto que já estaria pago, consoante comprovante acostado no 

feito. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001868-92.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE DA CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: AVON INDUSTRIAL LTDA Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001971-02.2020.8.11.0040. REQUERENTE: WALISON FERNANDES SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002311-43.2020.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) Certidão expedida 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome; b) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 363 de 519



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO GRIEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: FELIPE AUGUSTO 

GRIEBLER Executado: MARCIA ROSANE VIEIRA Número do Processo: 

1002315-80.2020.8.11.0040 Vistos etc. PROCEDA-SE COM O 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA NOS AUTOS. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003878-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

VIVENDA LAZER DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003878-46.2019.8.11.0040 Reclamante: CLEUSA TERESINHA DA SILVA 

Reclamado: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros (2) Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que o reclamado se insurgiu sob 

a alegação de excesso de execução, eis que houve condenação solidária 

(Num. 31266046). O reclamante rechaçou as alegações da reclamada 

(Num. 31422502). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, não assiste 

razão ao reclamado, ante o teor do disposto nos artigos 264 e 275, do 

Código Civil, a saber: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma 

obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um 

com direito, ou obrigado, à dívida toda (grifo nosso). Art. 275. O credor 

tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial 

ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os 

demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto (grifo 

nosso). Portanto, não há que se falar em penhora indevida, visto que 

houve condenação solidária COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, 

podendo, o credor exigir o crédito totalmente de um dos devedores, na 

forma prevista em lei. Ademais, considerando que a reclamada Via Varejo 

está pagando a dívida total em detrimento da condenação solidária com a 

reclamada Vivenda Lazer, poderá se valer do disposto no artigo 283, do 

CC, in verbis: Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem 

direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se 

igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, 

no débito, as partes de todos os co-devedores (grifo nosso). Posto isso, 

REJEITO a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado. 

Dando regular prosseguimento ao feito, considerando que a reclamante 

apresentou demonstrativo atualizado do débito no montante de R$ 

5.985,08 (Num. 31422503 – p.2, determino o levantamento de tal montante 

em favor da exequente, tão logo preclusas as vias recursais, liberando-se 

o remanescente em favor da executada, consoante dados bancários 

indicados no feito. Por fim, o feito deve prosseguir com relação à 

cobrança das astreintes de responsabilidade exclusiva da ré Vivenda 

Lazer. Nesta toada, em consulta ao Sistema RENAJUD (pedido de Num. 

30258885), foi constatada a inexistência de veículos em nome da 

executada. Sendo assim, intime-se a exequente para indicar bens 

penhoráveis, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010851-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MARTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010851-34.2015.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: OSVALDO MARTINI Vistos etc. 

Indefiro o pedido de Num. 31210117, ante o contido na certidão de Num. 

17859947. Concedo ao exequente o prazo de cinco dias para indicar bens 

penhoráveis, sob pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CAMPOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ RAINE PEREIRA HERMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000331-61.2020.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: LUIZ RAINE PEREIRA HERMES e 

outros Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, 

diga a parte reclamante, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) 

deseja a citação/intimação do reclamado. Com a indicação, cumpra-se o 

ato obstado (citação/intimação), observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007983-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ GAIDES 00347273106 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007983-66.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ GAIDES 

00347273106 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que o autor pugna pela anulação da infração imposta 

pelo Município de Sorriso decorrente de poluição sonora; subsidiariamente, 

requer a substituição da multa por advertência e/ou prestação de serviço, 

ou, ainda, a redução do seu valor. Relatório dispensado[1]. Decido. De 

início, verifica-se que o requerido é revel, porquanto não apresentou 

contestação no momento oportuno. Todavia, por se tratar de direito 

indisponível da Administração Pública, os efeitos da revelia não serão 

aplicados (art. 345, II, do CPC). Dito isso, passo à análise do mérito. Restou 

incontroversa nos autos a ocorrência da poluição sonora no 

estabelecimento do requerente. De outra banda, não verifica-se qualquer 

irregularidade no Auto de Infração capaz de invalidar o ato administrativo, 

vez que dotado da presunção de legalidade e legitimidade, não afastada 

pela parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 

De mais a mais, vê-se que o valor da multa está dentro dos limites 

impostos pela legislação de regência. Portanto, incontroverso o evento e 

reconhecida a responsabilidade do autor, inexiste qualquer outro elemento 

que autorize a superação e desconsideração do auto lavrado, impondo-se 

na espécie, a rejeição do pedido inicial. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, 

por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial e, via de consequência, revogo a liminar concedida à 

autora (ID 26192368). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 16 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005725-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOUREIRO DE MEDEIROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005725-83.2019.8.11.0040. INTERESSADO: PAULO HENRIQUE LOUREIRO 

DE MEDEIROS REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte requerida, alegando omissão na sentença. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Os embargos de declaração merecem 

conhecimento, pois são tempestivos e preenchem os pressupostos legais. 

No mérito, porém, não merecem acolhida. Destinam-se os embargos de 

declaração a suprir omissão, obscuridade ou contradição, não tendo 

caráter substitutivo da decisão embargada mas, sim, integrativo. Dispõe o 

art. 48 da Lei nº 9.099/95: "Caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida". É sabido que são incabíveis embargos de declaração para o fim 

de questionar a correção da decisão do julgador, tendo em vista que estes 

não se prestam a “instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo julgador” (STJ – RTJ 164/794). In casu, 

entretanto, a alegação de vício na sentença é desarrazoada; o presente 

recurso visa, em verdade, a rediscussão da matéria já debatida, com a 

finalidade de amoldá-la totalmente às suas razões, o que não pode ocorrer 

por meio de embargos de declaração. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

conheço o presente recurso de embargos de declaração e, no mérito, o 

rejeito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

apreciação do MM Juiz Togado[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 16 

de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006505-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES GAMBETTA FURLAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006505-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILBERTO MARTINS VIANA 

REQUERIDO: LURDES GAMBETTA FURLAN Vistos, etc. Trata-se de ação 

em que o autor pretende o ressarcimento de danos materiais decorrente 

de acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que impossível a 

realização de exame pericial após anos do abalroamento. Dito isso, passo 

à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o acidente foi 

provocado pelo filho da requerida, que abalroou o veículo do autor parado 

no canteiro central da Avenida Los Angeles, ao aguardar a possibilidade 

de cruzamento. Tal dinâmica consta no boletim de ocorrência de ID 

16341545 e, também, foi corroborada pelo depoimento da testemunha 

Flávio Monteiro Caldas em audiência de instrução e julgamento. De outra 

banda, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, pois, conquanto 

alegue o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, inexiste nos 

autos qualquer prova capaz de derruir a presunção de veracidade 

constante do boletim de ocorrência de trânsito. Logo, o pedido contraposto 

não merece acolhimento. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE – DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. 

(TJMS. N/A n. 0001489-50.2019.8.12.0017, Nova Andradina, 3ª Turma 

Recursal Mista, Relator (a): Juiz Francisco Vieira de Andrade Neto, j: 

05/02/2020, p: 06/02/2020). Há que se ressaltar que o acidente de trânsito 

foi provocado pelo filho da autora, menor de idade, e, por isso, incide ao 
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caso a regra da culpa in vigilando e in eligendo. Explico. Os acidentes de 

trânsito eventualmente geram responsabilização para diversas pessoas, 

como deveres jurídicos decorrentes de obrigações que surgem por 

imposição legal. Nem sempre o condutor do veículo é o proprietário. Por 

outro lado, o proprietário tem deveres com o bem e com a própria 

sociedade ao deixar outrem guiar seu automóvel. A escolha do condutor, 

portanto é questão fundamental para fixar a responsabilidade civil, bem 

como a culpa ou não dele pela realização do acidente. A má escolha 

enseja responsabilidade, comumente chamada culpa em eligendo, ou culpa 

na escolha. GONÇALVES (2012, p. 52) define culpa em eligendo como 

culpa na escolha do representante, já culpa em vigilando como falha nos 

deveres de fiscalização. Ambas tem proximidade e são os termos usados 

para fixar a responsabilidade do proprietário. Existindo a culpa na escolha 

implicará inevitavelmente em nexo, que por consequência fixará a 

responsabilidade civil do proprietário. Assim, a ocorrência do evento 

pressupõe a culpa do proprietário na escolha, que só pode ser afastada 

com a comprovação de alguma excludente, sejam estas a culpa exclusiva 

da vítima ou ausência de culpa latu sensu, o que não restou comprovado 

nos autos. Deste modo, presentes os elementos essenciais da 

responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causal, 

mostra-se cabível a condenação da ré pelos danos materiais suportados 

pelo requerente, os quais somam a quantia de R$ 12.325,63, conforme 

documento de ID 16341332. Por fim, deixo de condenar o requerente em 

litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal 

reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial para o fim específico 

de condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais ao 

requerente no valor de R$ 12.325,63 (doze mil e trezentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e três centavos), com correção monetária do INPC e 

juros moratórios de 1% ao mês, ambos a incidirem desde o acidente de 

trânsito, consoante Súmulas 43 e 54 do STJ. Outrossim, julgo 

improcedente o pedido contraposto. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 17 de abril de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALMEIDA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006919-21.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIA ALMEIDA PERES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora 

alega que possui contrato de prestação de serviço de TV a cabo com a 

requerida e, inobstante os pagamentos das faturas por meio de débito 

automático, teve seu sinal bloqueado. Por isso, requer o restabelecimento 

do serviço e indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. 

Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, 

porquanto trata-se de relação de consumo. Desde já, autorizo a 

retificação do polo passivo para fazer constar como demandada a 

empresa Embratel TVSAT Telecomunicações LTDA (Claro TV). Do mais, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que não se 

vislumbra a necessidade de realização de prova pericial. Dito isso, passo 

à análise do mérito. Restou comprovado nos autos que, apesar das 

faturas devidamente pagas (ID 24537754), a requerida bloqueou o sinal de 

TV a cabo contratado pela autora, negligenciando-se a restabelecer o 

sinal mesmo diante dos inúmeros pedidos neste sentido. Assim, está 

configurada a falha na prestação do serviço por parte da requerida, que 

deve responder de forma objetiva, em conformidade com o art. 14 do CDC, 

já que não se faz presente nenhuma hipótese de excludente de sua 

responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TV POR ASSINATURA – COBRANÇA 

DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO E BLOQUEIO DA LINHA MÓVEL – 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO – MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA 

FORMA SIMPLES (...)”. (TJMS. N/A n. 0811762-09.2015.8.12.0110, Juizado 

Especial Central de Campo Grande, 3ª Turma Recursal Mista, Relator (a): 

Juiz Thiago Nagasawa Tanaka, j: 22/02/2018, p: 22/02/2018). Logo, o 

dever de restabelecimento do serviço é medida que se impõe. Com relação 

aos danos morais, é pacífico em nossa jurisprudência que, salvo em 

situações excepcionais, o simples inadimplemento contratual, por si só, 

não permite a presunção de ocorrência do dano moral. Nesse sentido, 

julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento 

contratual não acarreta danos morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª 

turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do 

contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por 

perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que 

pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes” (AgRg no REsp 

1132821, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/03/2010). No caso sub 

judice, houve, sim, inadimplemento contratual. Entretanto, embora o fato 

possa ter acarretado à autora certo desgosto e desconforto, a 

contratação não lhe foi imposta. Cuidou-se de acerto de vontades. 

Ademais, não há provas de que o fato causou infortúnios tais que 

passassem da esfera do mero aborrecimento, ônus que cabia à 

requerente, a teor do art. 373, I, do CPC. Ex positis e, por tudo que consta 

nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial 

para o fim específico de confirmar a liminar concedida à autora (ID 

24539246), tornando-a definitiva em todos os seus termos. Nos termos do 

art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 17 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 
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RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - CESUSP 

(REQUERIDO)
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SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006688-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ARIANE DA CRUZ NOBRE 

REQUERIDO: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - 

CESUSP Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora alega que, apesar 

de ser graduada em Administração e ter Curso de Complementação 

Pedagógica em Matemática junto à requerida, foi impedida de ministrar 

aulas porque não é conhecida como professora habilitada, já que não 

possui averbação no seu diploma referente à licenciatura ou 

apostilamento. Por isso, requer a devida averbação em seu diploma, bem 

como condenação da requerida em indenização por danos materiais e 

morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas 

do Direito do Consumidor, porquanto trata-se de relação de consumo. De 
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mais a mais, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado 

Especial, tendo em vista que não se vislumbra a necessidade de 

realização de prova pericial. Dito isso, passo à análise do mérito. A 

alegação de fraude na emissão do diploma questionado deverá ser 

analisada na esfera criminal. A apreciação da matéria se restringirá na 

esfera cível, o que abrange a possibilidade de averbação de licenciatura 

no diploma e a responsabilidade civil da requerida. Restou comprovado 

nos autos que a autora pretende ministrar aulas de matemática, no 

entanto, ao comprovar sua aptidão para o cargo, demonstrou ser 

graduada em Administração e possuir Curso de Complementação 

Pedagógica em Matemática, sem habilitação em licenciatura, já que não 

consta em seu Diploma. Logo, é visível que a autora não possui os 

requisitos para ministrar as aulas de matemática, conforme constou na 

orientação fornecida pela SEDUC (ID 24178798). Desta feita, ainda que a 

requerente seja formada em curso superior de Administração, tal 

habilitação em nada tem relação com a capacidade para ministrar aulas de 

matemática, ainda que haja algumas matérias em comum, pois, se assim 

fosse, seria desnecessário o curso superior de licenciatura em 

matemática. Nesse sentido: “CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR 

ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE CURSO DE LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA. NÃO COMPROVADA. (...). Tendo em vista que a candidata 

não possui a qualificação específica para o cargo que fora aprovada, não 

há que se falar em direito líquido e certo a ser protegido pela via 

mandamenta l .  I I  –  Segurança denegada” .  (TJPA – 

00019905520068140000. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. 

Julgado em 29/05/2008). Destarte, uma vez que não verificada ilicitude 

praticada pela ré e, tampouco, defeito na prestação do serviço, não há 

que se admitir sua condenação em danos materiais e morais, pois 

ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Ex positis e, 

por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 17 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002168-93.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LAURA VIVIANE DANTAS 

BALCEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA Vistos etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora afirma que foi vítima de 

acidente de trânsito ocasionado por veículo de propriedade do Município 

requerido, que teria lhe causado prejuízos morais e materiais. O município 

reclamado, não compareceu em audiência de conciliação e intimado para 

especificar provas (Num. 13343733 - Pág. 6), deixou de apresentar 

qualquer manifestação. Ademais, verifica-se que a parte requerida teve 

ciência da existência da demanda, deixando de se manifestar, razão pela 

qual não há que se falar em vício pela ausência do ato citatório. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. O presente feito trata de responsabilidade civil 

decorrente de acidente de trânsito. Embora a parte requerida tenha 

deixado de apresentar defesa, tratando-se de Fazenda Pública 

(Município), não há que se falar em aplicação de revelia. Verifica-se que 

nos autos, pelo conjunto probatório, que a parte requerente trafegava, 

pela MT-242 e foi abalroado na traseira por veículo de propriedade da 

requerida. Consta no BO 2983055 - Pág. 2 que o condutor do veículo da 

requerida estava fazendo a rota de uma rotatória e não visualizou o 

veículo da autora vindo a colidir com este. A parte requerente afirma ainda 

que tanto era incontroversa a responsabilidade da requerida que 

administrativamente foi sinalizado aceite de arcarem com o conserto do 

veículo da autora, o que resta demonstrado através do e-mail de Num. 

2983067 - Pág. 1, em que o setor de finanças do Município responde ao 

e-mail da parte autora com a assertiva “sobre o caso da caminhonete 

pode pedir as peças”. Portanto, sem maiores delongas, considerando que 

pelo BO de Num. 2983055 resta evidenciado que o veículo da parte autora 

foi abalroado pelo veículo do Município requerido, e que houveram danos 

materiais, não restam dúvidas da responsabilidade civil a ser atribuída à 

parte requerida, e o consequente dever de indenizar. No que tange aos 

danos materiais, estes restam devidamente comprovados pelas notas 

fiscais juntados com a inicial (Num. 2983070), que totalizam R$10.432,00. 

Quanto aos danos morais, certo é que o dano moral indenizável deve 

prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele 

que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória 

ou de abalo psíquico duradouro, tampouco restou demonstrado que o 

autor sofreu ferimentos ou qualquer outro dano extrapatrimonial. In casu, 

não houve situação relatada que pudesse ser causa suficiente a impor, a 

qualquer das partes, intenso sofrimento, dor ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, notadamente pela inexistência de 

qualquer lesão física nas partes. “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. DESRESPEITO AS NORMAS DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO 

SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM DA DIREITO. 

CONDUÇÃO IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANO 

MORAL AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. Conforme artigo 29, 

III, c, do Código Nacional de Trânsito, nos cruzamentos em vias urbanas 

nos quais não haja sinalização, o veículo que trafega à direita do outro tem 

preferência de passagem. O condutor que deixa de observar regras 

elementares de transito, ao adentrar em avenida, sem sinalização sem 

observar o fluxo de veículos que vem a sua direita, age com imprudência, 

fato que gera a obrigação de reparar os danos causados com o seu ato 

desidioso. O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, 

circunstancia que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, por 

não poder mais usufruir o veículo sinistrado, não é motivo suficiente para 

gerar direito a indenização por dano moral”. (TJMT – Turma Recursal 

Única. RI1001984-40.2016.8.11.0040. Rel. VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, J. 05/04/2018, DJE 06/04/2018) “RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

ACIDENTE DE TRANSITO – CULPA EXCLUSIVA VERIFICADA – DANO 

MORAL – OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMAÇÃO 

COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – 

VALOR DO DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO AOS VALORES – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de acidente automobilístico, o culpado 

pelo acidente deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária. 

Segundo as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), o 

evento acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem 

outras consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador 

de abalo emocional acentuado”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8010787-42.2016.8.11.0055, J. 09/03/2018, DJE 12/03/2018. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

10.432,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde a 

data do sinistro, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 20 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005457-29.2019.8.11.0040. INTERESSADO: CARMEN BEATRIZ SETI 

CORREA REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e 

MORAIS em face da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, na qual 

aduz a parte requerente que trafegava pela BR 163, em dia de chuva, e 

que em razão do acumulo de água na pista veio a perder o controle do 

veículo que dirigia, que veio a capotar, alegando que a culpa do sinistro é 

da concessionária em razão da não manutenção da pista, razão pela qual 

requer indenização pelos danos sofridos. A reclamada apresentou 

contestação, aduzindo a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, 

bem como a falta de comprovação dos fatos descritos na inicial e 

ausência de nexo causal. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Como dito, trata-se de ação de indenização na qual a parte autora 

requer seja indenizada pelos supostos danos materiais e morais, sofridos 

em razão de acidente de trânsito, ocasionado pela negligência da 

requerida na manutenção correta da pista da BR-163. Cumpre observar 

que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista que, 

embora contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente 

instruído para receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do 

NCPC. Preliminarmente, impende pontuar que o STJ já reconheceu que os 

usuários das rodovias sob concessão são consumidores por 

equiparação, nos termos do art. 17, do CDC. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...). RODOVIA SOB 

CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA 

RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A 

TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. 

VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 

INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS. 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se 

todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia 

são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão 

em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. As concessionárias de 

serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se 

aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem 

objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. 3. No 

caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na 

prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso 

porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles 

que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as 

consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de 

bystanders.(grifei) (...) 10. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ. 

4ª T. REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 

04/02/2014, DJe 07/04/2014) A responsabilidade das concessionárias de 

serviço público é objetiva, só podendo ser afastada com o caso fortuito, 

força maior, e culpa exclusiva da vítima devidamente comprovados, o que 

não ocorreu no caso em tela. Os autos não trazem quaisquer elementos 

que possam indicar a responsabilidade da reclamante no evento, ao 

contrário, ficou bem demonstrado que o acidente se deu em razão de 

água sobre a pista, conforme boletim de ocorrência de Num. 22429083 e 

Boletim de Acidente Num. 22429084, confirmando que a conduta omissiva 

da empresa ré foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. 

Embora a requerida afirme que tais documentos não prestam ao fim de 

demonstrar o ocorrido, não é o entendimento deste juízo, pois além de 

elaborados por autoridade competente, também corroboram com as 

demais provas e evidências trazidas ao feito, tais como as fotos e 

reportagens acostadas com a inicial. Da mesma forma, embora tente a 

requerida atribuir à requerente culpa exclusiva da autora em razão de sua 

velocidade, não é o que resta evidenciado nos autos, pois não resta 

comprovado que a autora trafegava em velocidade acima do permitido. 

Não suficiente, a requerida traz controvérsia sobre o local exato do 

acidente, aduzindo que não seria no local apontado na inicial, e nas fotos 

trazidas pela autora, conquanto não trouxe elementos suficiente para 

demonstrar tal fato modificativo de direito. Inobstante ao acima apontado, 

sendo fornecedora, deveria trazer aos autos comprovante de que não 

houve falha na prestação dos serviços, seja em qualquer dos trechos 

apontados como local de acidente, o que não ocorreu, pois não é isto que 

se evidencia das fotos trazidos na próximo defesa (Num. 28593368 e 

28593369) Além disso, a Constituição Federal em seu artigo 37, §6º impõe 

a responsabilidade objetiva à ré, pela reparação dos danos causados a 

terceiros. Desse modo, restou comprovado o nexo causal entre a conduta 

omissiva da ré e os danos sofridos pelos reclamantes, de modo que a ré 

tem o dever de indenizá-los. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 

FATO DE TERCEIRO. ACIDENTE COM VÍTIMA. RODOVIA PEDAGIADA. 

OBJETO SOLTO NA PISTA. SÚMULA 7/STJ. EVENTO DANOSO. VÍTIMAS. 

EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDORES. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ. 3ª T. AgInt no 

AREsp 1036043/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

J.10/04/2018, DJe 19/04/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO. ACIDENTE. 

RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO”. (STJ. 3ªT. AgRg no AREsp 669.840/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 23/02/2016, DJe de 03/03/2016) A 

parte autora juntou aos autos 03 orçamentos para reparo dos prejuízos 

sofridos (Num. 22429087, 22429089 e 22429592), cujo mínimo valor a ser 

gasto é de R$19.327,19, valor este que deve ser ressarcido à autora a 

título de danos materiais. Assim, deverá a parte requerida indenizar a 

parte autora pelos danos materiais demonstrados e devidamente 

comprovados. Quanto aos danos morais, considerando os transtornos 

sofridos pela autora, ante a necessidade de realização do conserto de 

carro recém adquirido novo, bem como o risco ao qual foi exposta, 

entendo como devida a indenização, porém, no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira dos 

reclamantes e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo 

e profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$2.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para condenar a requerida ao pagamento de R$19.327,19 a título de 

danos materiais à parte autora, atualizados pelo INPC e juros legais desde 

o evento danoso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais o montante de R$2.000,00 a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 

9099/95. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 

11, da Lei n. 12.153/09. Após o trânsito em julgado e não havendo 

requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto 

ao r. juiz de Direito para que a homologue ou a substitua, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso, 20 de abril de 2020. Patrícia Angélica 

Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005550-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005550-89.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a 

requerente afirma, em suma, que é usuária dos serviços da requerida, 

tanto de telefonia fixa quanto de internet, e que em maio de 2019 requereu 

aumento da velocidade da internet contratada de 05MB para 15MB, 

conquanto, embora a requerida tenha passado a cobrar o valor de 15MB a 

internet nunca teve melhora de velocidade permanecendo em 05MB, ao 

requerer então o respectivo cancelamento a requerida cobrou multa de 

fidelidade, razão pela qual autora requer o cancelamento da multa e dos 

valores referentes aos serviços não prestados, bem como indenização 

por danos morais, e restituição do indébito. A requerida, por sua vez, no 

mérito, defendeu a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

De início, se faz imperioso analisar a preliminar de coisa julgada diante do 

trânsito em julgado do processo 1002981-86.2017.8.11.0040. A 

requerente fez menção na inicial que já teve processo semelhante ao 

presente, para fundamentar analogicamente o seu pedido de tutela 

antecipada em liminar. A requerida aponta na defesa que o presente 

processo deve ser extinto haja vista que o mérito já fora objeto daquele 

feito, o que não prospera, pois no processo mencionado acima os fatos 

diziam respeito a fatos ocorridos em 2017 na relação de consumo entre a 

autora e a requerida, e o presente feito trata de outros fatos ocorridos no 

ano de 2019 em relação ao fornecimento de internet conforme contratado, 

assim sendo rejeito tal preliminar. Ultrapassada tal questão, o mérito reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada e se as cobranças realizadas são devidas. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que há, in casu, inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, a parte reclamante 

sustenta que contratou o serviço de 15MG de internet, mas que este 

nunca foi ofertado, sendo afirmado pelo técnico que veio atende-la em 

ligação acostada com a inicial de que na localidade da requerente não há 

fornecimento de 15MB, mas mesmo assim a requerida além de cobrar o 

fornecimento de tal serviço cobrou também mula pelo cancelamento. A 

reclamada, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de 

serviço e que os valores cobrados refletem o consumo da autora que 

incontroversamente requereu cancelamento dos serviços, de modo que 

todas as cobranças seriam devidas. Diante da relação de consumo entre 

as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria 

à reclamada demonstrar a regularidade da cobrança, que os serviços de 

15MB de internet foram realmente fornecidos, contrapondo a prova 

juntada com a inicial de que não há fornecimento de internet para a 

requerente com tal velocidade (Num. 22525238), é justo que assim seja, 

pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria 

dispor - de condições para demonstrar o fundamento das cobranças. 

Destaco que para cobrar a multa por cancelamento deveria a requerida 

demonstrar que o pedido de rescisão contratual da autora é injustificado, 

não pode ela não fornecer os serviços contratados e ainda cobrar pelo 

cancelamento. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pela reclamante se mostram indevidos, porém tão somente em 

relação aos serviços de internet e multa contratual, pois conforme 

afirmado pela autora os demais serviços foram e continuam a ser 

prestados e usufruídos. Desta feita, deve ser assegurado à consumidora 

o pagamento das faturas devidas com base apenas nos serviços que de 

fato usufruiu, sem a incidência de cobrança de valores de internet e multa 

contratual. Ainda, a requerente pugna pela restituição em dobro do 

indébito da fatura vencida 14/06/19 no valor de R$ 146,38. Analisando tal 

fatura juntada no Num. 22521571, constata-se que do valor total apenas 

R$65,19 referem-se aos serviços de internet, de modo que este é o valor 

a ser restituído, em dobro (nos termos do artigo 42 do CDC), diante da não 

comprovação da requerida que forneceu conforme contratado os 

serviços de 15MB de internet. Quanto aos danos morais, em que pese a 

autora afirme que tenha sofrido tais prejuízos, in casu, verifica-se que 

houve falha da prestação de serviços, conquanto não é presumido que 

isto cause danos morais, pois não resta configurado abalo emocional, tão 

pouco à imagem da autora que não teve seu nome negativado, e nem tão 

pouco demonstrou que houve real prejuízo moral indenizável. Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR indevidos os débitos impugnados tão somente em relação aos 

serviços de internet contratados, bem como a respectiva multa de 

cancelamento, sendo devidas as cobranças dos meses impugnados 

quanto aos demais serviços, determinando que a reclamada proceda com 

a emissão de novas faturas, adequadas à presente decisão; bem como 

CONDENAR à restituição do indébito em dobro do valor de R$65,19 pago 

na fatura do mês de junho/2019 referente aos serviços de internet não 

prestados. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. 

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 21 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza 

leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006164-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUZIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006164-94.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO LUZIA GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a parte reclamante aduz 

que teve reconhecida como indevida dívida perante a requerida através do 

processo judicial nº 1001705-83.2018.8.11.0040 e que mesmo diante do 

provimento jurisdicional emitiu faturas para cobrança de tal valor e 

negativou o nome do autor, razão pela qual requer seja condenada em 

indenização por danos morais. A parte reclamada contestou a ação, 

alegando litispendência, e que o débito foi baixado assim que se deu o 

cumprimento de sentença, não havendo que se falar em danos morais. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início, cumpre analisar a litispendência 

suscitada. Verifica-se que na demanda nº 1001705-83.2018.8.11.0040 o 

que se discutiu foi o débito apontado entre as partes, e na presente 

demanda o que se requer é a indenização por danos morais, haja vista 

que após declarado indevido o débito naquela ação judicial, ainda assim a 

requerida cobrou e negativou o autor. Assim sendo, não há que se falar 

em litispendência. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida afirma que agiu legalmente, e baixou as negativações assim que 

iniciado o cumprimento de sentença. Conquanto verifica-se que na ação 

nº 1001705-83.2018.8.11.0040 foi proferido acordão declarando o débito 

em questão indevido em 15/03/2019 (num. 23214092), e a negativação do 

autor por tal dívida ocorreu em 29/04/2019 (Num. 23214394), ou seja, 

depois de reconhecida como indevida. Independentemente de baixar a 

negativação e as cobranças após iniciado o cumprimento de sentença, o 

fato é que após declarada indevida a dívida via decisão judicial, constituiu 

ato ilícito a requerida negativar o autor por indébito. Desta feita, sem 

maiores delongas, considerando a prova acostada com a inicial da 

negativação injustificada e indevida do nome da parte autora, resta 
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caracterizado o dever da requerida de indenizá-la pelos danos morais in 

re ipsa. Já no que tange ao quantum debeatur do dano moral, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a 

título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo 

INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), 

e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 21 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza 

leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006586-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006586-69.2019.8.11.0040. REQUERENTE: IZAIAS GONCALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), pugnando pela declaração da inexistência de tal 

débito e condenação da ré em danos morais. A requerida, por sua vez, 

pugna, preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial. Pois bem, 

verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças por si realizadas. Nesta 

toada, da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que restou 

demonstrado nos autos a existência de irregularidade no medidor de 

energia da reclamante, eis que o mesmo não estava funcionando de 

acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, pois os erros percentuais 

do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão, conforme 

perícia realizada pelo IPEM no Num. 31092263, documentos que não foram 

objeto de qualquer alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. 

Ademais, é de fácil percepção que após a correção da irregularidade 

houve aumento considerável do consumo de energia elétrica na unidade 

consumidora da reclamante, consoante histórico de consumo de Num. 

30131550, circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca do 

não registro da energia elétrica efetivamente consumida. Vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Todas essas considerações impõem a 

improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 21 de abril 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006840-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRIZOLA (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006840-42.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIO BRIZOLA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), pugnando pela declaração da inexistência de tal 

débito. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração 

da incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova 

pericial, defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial. Pois bem, verifica-se que in casu houve a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é 

justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente 
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dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento 

das cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, eis que 

o mesmo não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico 

Metrológico, pois os erros percentuais do medidor estão incompatíveis 

com sua classe de exatidão, conforme perícia realizada pelo IPEM no Num. 

30430063 - Pág. 13, bem como demais documentos que o acompanham 

demonstrando a constatação de irregularidade no medidor e procedimento 

administrativo adotado, documentos que não foram objeto de qualquer 

alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. Vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Todas essas considerações impõem a 

improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 21 de abril 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006386-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PITER DION DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006386-62.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PITER DION DE FARIAS 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito, 

em que a parte reclamante sustenta que era consumidor da requerida, 

mas que requereu o cancelamento dos serviços, entretanto passado 

algum tempo deparou-se com seu nome negativado em razão de faturas 

emitidas após o requerimento de cancelamento, requerendo a declaração 

de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. A 

requerida sustenta a legalidade da cobrança. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Em se tratando de relação de consumo, deve a parte requerida 

demonstrar a legalidade da cobrança. Compulsando os autos, verifica-se 

que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus, pois não restou 

demonstrado que houve efetivamente prestação de serviços por parte da 

autora no período impugnado pelo autor, que embora traga com a 

contestação faturas por ela mesma geradas, o que é insuficiente a 

demonstrar que de fato os serviços foram prestados. Desta feita, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, deve ser reconhecida como inexistente o 

débito contestado, com a procedência dos pedidos da parte autora, eis 

que os danos morais se encontram in re ipsa. Já no que tange ao quantum 

debeatur do dano moral, algumas considerações devem ser feitas. Deste 

modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito 

ora impugnado, devendo a parte requerida proceder definitivamente todas 

as baixas necessárias, bem como, CONDENAR a parte reclamada a pagar 

ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a 

ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 21 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006689-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO LOPES DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006689-76.2019.8.11.0040. AUTOR(A): JOSE APARECIDO LOPES DE 

MEDEIROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a parte 

requerente afirma que teve o fornecimento de energia suspenso em 

20/09/2019, mas que não havia razão para tal corte haja vista que não 

estava devendo qualquer fatura, pugnando pela declaração da 

inexistência de débito. A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade 

do débito, afirmando ser referente a recuperação de receita de consumo 

não aferido. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A 

PRELIMINAR de incompetência do Juizado Especial, agitada pela 

reclamada, eis que a solução da lide não depende de produção de prova 

pericial. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, 
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pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria 

dispor - de condições para demonstrar o fundamento das cobranças por 

si realizadas. Em que pese as alegações da requerida que o débito que 

teria gerado o corte de energia seria referente a suposta recuperação de 

consumo, e que disto estava a parte requerente ciente e devidamente 

notificada de todos os procedimentos, não trouxe aos autos qualquer 

prova de tais alegações, não há sequer histórico que demonstre que 

houve aumento de consumo após suposta constatação de irregularidade. 

É de bom alvitre corroborar o entendimento da Turma Recursal Única, do 

TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS 

EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Portanto, além de demonstrar erro ou falha 

do medidor, ainda há de se observar alteração do consumo após 

regularização, fatos estes que não restaram demonstrados pela ré. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para confirmar a tutela de 

urgência concedida e DECLARAR a inexistência do débito impugnado via 

presente demanda, devendo a requerida proceder com todas as baixas e 

exclusões de débito que se fizerem necessárias. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 21 de abril 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004309-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO L DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004309-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO L DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou aos autos relação completa de 

histórico de chamadas do número contratado pela requerida, 

demonstrando que há prestação de serviços efetivamente prestada desde 

setembro de 2017 a março de 2018 (Num. 29401057). Ainda que se afirme 

que dentre tais documentos haja apenas telas do sistema interno da ré, 

produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura 

aposta pela parte autora, é certo que a ocorrência de adimplemento parcial 

e a impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, 

emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que se 

conclua pela existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de 

contratação de serviços por call center e internet, o contrato escrito não 

pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o 

pacto. Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é 

indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 372 de 519



DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 21 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006635-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006635-13.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que o autor alega que sofreu oscilação e queda de 

sua internet e, por isso, pretende a condenação da requerida em 

indenização por danos morais, ressarcimento de valores e 

restabelecimento do serviço conforme o contratado. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto trata-se de relação de consumo. De 

início, rejeito a preliminar arguida, já que não vislumbro a necessidade de 

produção de prova pericial para o deslinde da causa. Dito isso, passo à 

análise do mérito. Restou incontroversa a oscilação da internet (ID 

24089832), ainda que não existisse débitos a justificar tal atitude da ré (ID 

24089830). Deste modo, a requerida agiu com falha na prestação de 

serviço e, por isso, deve responder de forma objetiva, como disciplina o 

art. 14 do CDC, posto que não há excludente de sua responsabilidade (art. 

14, § 3º, do CDC). No tocante ao pedido de indenização por danos morais, 

entendo ser improcedente, tendo em vista que os aborrecimentos 

experimentados pelo autor na tentativa de solucionar o imbróglio não 

superam os limites do mero dissabor. O dano moral só se emoldura 

juridicamente quando o ato ilícito invade e golpeia algum atributo da 

personalidade do ofendido, o que, na hipótese, não restou comprovado. 

Nesse sentido: “SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS. Danos morais não configurado, pois não 

restou demonstrado nos autos que a conduta da ré tenha acarretado 

incômodos que superam os limites da normalidade. Apelação desprovida”. 

(TJRS – Apelação cível nº 70078832433, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. 

Heleno Tregnago Saraiva, julgado em 25/10/2018). Por fim, quanto ao 

pedido de ressarcimento, verifica-se que, uma vez constatada a falha na 

prestação do serviço de internet, o consumidor não está obrigado a pagar 

pelo serviço defeituoso e, por isso, deverá ser ressarcido no período que 

perdurou a oscilação/queda da internet somente no valor relativo ao 

serviço, ou seja, de R$ 49,89 mensal, conforme faturas de ID 24089835 e 

seguintes. Destarte, a procedência parcial do pedido contido na inicial é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a liminar concedida ao 

autor (ID 24103328), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) 

Condenar a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 49,89 em cada 

mês que perdurou o defeito na prestação do serviço de internet, iniciando 

com o primeiro registro de reclamação feita à ré e findando com o 

deferimento da liminar. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC, desde 

cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 22 de abril de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006254-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006254-05.2019.8.11.0040. REQUERENTE: REGIANE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerente, 

alegando contradição e dúvida na sentença. Relatório dispensado[1]. 

Decido. Os embargos de declaração merecem conhecimento, pois são 

tempestivos e preenchem os pressupostos legais. No mérito, porém, não 

merecem acolhida. Destinam-se os embargos de declaração a suprir 

omissão, obscuridade ou contradição, não tendo caráter substitutivo da 

decisão embargada mas, sim, integrativo. Dispõe o art. 48 da Lei nº 

9.099/95: "Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida". É sabido 

que são incabíveis embargos de declaração para o fim de questionar a 

correção da decisão do julgador, tendo em vista que estes não se prestam 

a “instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo julgador” (STJ – RTJ 164/794). In casu, entretanto, a 

alegação de vício na sentença é desarrazoada; o presente recurso visa, 

em verdade, a rediscussão da matéria já debatida, com a finalidade de 

amoldá-la totalmente às suas razões, o que não pode ocorrer por meio de 

embargos de declaração. DISPOSITIVO. Ante o exposto, conheço o 

presente recurso de embargos de declaração e, no mérito, o rejeito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à apreciação 

do MM Juiz Togado[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 16 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, com os seguintes acréscimos: O reclamante se insurge sob a 

arguição de que o reclamado não teria juntado qualquer prova da 

contratação realizada entre as partes. Inicialmente, registre-se que em 

tempos de contratação via on line o contrato escrito deixa de ser a única 

prova possível. Nesta toada, deixou a reclamante de observar a juntada 

das faturas do cartão de crédito que deram azo à negativação, nas quais 

constam compras realizadas na Comarca de Sorriso, bem como o 

endereço da reclamante (o mesmo indicado na inicial). Portanto, cabia à 

reclamante impugnar de forma específica tais faturas, controvertendo, 

inclusive, as compras apontadas em tais documentos, ônus que não se 

desincumbiu, com o que a improcedência é medida impositiva. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005503-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DILSCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

ALESANDRA SCAQUETTE OAB - MT25984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005503-18.2019.8.11.0040. REQUERENTE: TATIANE DILSCHNEIDER 

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

de Declaração opostos pela parte requerida, alegando omissão na 

sentença. Relatório dispensado[1]. Decido. Os embargos de declaração 

merecem conhecimento, pois são tempestivos e preenchem os 

pressupostos legais. No mérito, porém, não merecem acolhida. 

Destinam-se os embargos de declaração a suprir omissão, obscuridade 

ou contradição, não tendo caráter substitutivo da decisão embargada mas, 

sim, integrativo. Dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95: "Caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida". É sabido que são incabíveis embargos 

de declaração para o fim de questionar a correção da decisão do julgador, 

tendo em vista que estes não se prestam a “instaurar uma nova discussão 

sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (STJ – RTJ 

164/794). In casu, entretanto, a alegação de vício na sentença é 

desarrazoada; o presente recurso visa, em verdade, a rediscussão da 

matéria já debatida, com a finalidade de amoldá-la totalmente às suas 

razões, o que não pode ocorrer por meio de embargos de declaração. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, conheço o presente recurso de embargos 

de declaração e, no mérito, o rejeito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à apreciação do MM Juiz Togado[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 16 de abril de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, com os 

seguintes acréscimos: A reclamada se insurge sob a arguição de que não 

foi verificada a juntada do contrato que comprovaria a contratação, pela 

reclamante, dos serviços que originaram a negativação. Porém, 

confrontando os documentos juntados com a contestação, percebe-se, 

nitidamente, que destoam daqueles juntados com a inicial, especialmente 

as fotos dos documentos de identificação juntados por ocasião da 

contratação, os quais demonstram que não se trata da reclamante (Num. 

22490291 e 28569832 – p. 6). Portanto, restou claro que a pessoa que 

contratou com a reclamada não se trata da requerente, utilizando-se de 

documentos falsos para fazer tal contratação. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, 

caput, Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SOARES ALVES (REQUERENTE)

EVELYN ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007017-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEI SOARES ALVES, 

EVELYN ALVES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam que adquiriram 

três passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro/RJ, entretanto, de 

São Paulo/SP ao Rio de Janeiro/RJ ficaram sem um assento na aeronave, 

fato lhes gerou transtornos. Requer a condenação da requerida em 

indenização por danos morais e materiais. Relatório dispensado[1]. Passo 

a DECIDIR. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de 

consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelos consumidores, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Restou comprovado nos 

autos que, apesar dos autores adquirirem três passagens aéreas para o 

Rio de Janeiro/RJ (ID 24723036), a partir de São Paulo/SP a ré só lhes 

disponibilizou duas poltronas, o que fez com que a filha dos requerentes 

fosse levada no colo (ID 24723037). Certamente, ficou demonstrada a 

falha na prestação do serviço por parte da requerida, que deve responder 

de forma objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, 

do CDC). Deste modo, uma vez que provada a aquisição de três 

passagens aéreas e a disponibilização de somente duas poltronas, o 

pedido de indenização por danos materiais é medida que merece 

acolhimento. O prejuízo causado aos autores resulta evidente e decorre 

de clamorosa má prestação do serviço de transporte, pois o cumprimento 

inexato da obrigação na forma contratada tolheu o acesso dos 

postulantes ao maior conforto durante a viagem, de molde a baldar-lhes as 

legítimas expectativas na prestação contratual. O dano dos autores está 

configurado, porquanto foram privados do espaço adquirido, com abalo à 

segurança da criança que, por longo trecho da viagem, teve que se 

socorrer do colo da mãe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA RÉ. 1) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANO 

MORAL. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO 

OU ABALO AOS DEMANDANTES. DESCABIMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDORES QUE COMPRAM O “ASSENTO 

CONFORTO” E SÃO REALOCADOS PARA POLTRONAS COMUNS. 

VIAGEM DE LONGA DURAÇÃO. AUTOR QUE POSSUÍA DEBILIDADE FÍSICA 

AGRAVADA POR CONTA DO EXTENSO PERÍODO COM AS PERNAS 

FLECTIDAS. DESCONFORTO FÍSICO NA VIAGEM DE FÉRIAS DO CASAL. 

ATRIBULAÇÕES E FRUSTRAÇÕES EXPERIMENTADOS POR AMBOS OS 

POSTULANTES. ABALO ANÍMICO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 2) 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO À MINORAÇÃO DO VALOR 

ESTIPULADO (DOZE MIL REAIS). MONTANTE QUE DESMERECE 

MITIGAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS 

PARTES, AO ATO PERPETRADO E AO DANO SUPORTADO PELOS 

CONSUMIDORES. PRECEDENTES. RECLAMO REJEITADO NESTE ASPECTO. 

O quantum indenizatório arbitrado deve traduzir-se em montante que, por 

um lado, sirva de lenitivo ao dano moral sofrido, sem importar em 

enriquecimento sem causa do ofendido; e, por outro lado, represente 

advertência ao ofensor e à sociedade de que não se aceita a conduta 

assumida, ou a lesão dela proveniente.” (Apelação Cível n. 

2007.038289-3, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. em 22.10.2009). 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 

0000529-07.2012.8.24.0082, da Capital, rel. Des. Gerson Cherem II, j. 

04/08/2016). O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a 

capacidade econômica das partes. Sopesadas tais premissas, fixo o 

quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido 

pelo INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) Condenar a requerida a ressarcir aos autores o valor de 

R$ 133,31 (cento e trinta e três reais e trinta e um centavos), corrigido 

pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação (art. 405 do CC); b) Condenar a requerida a pagar 

indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com correção do INPC, desde o arbitramento, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do 

CC), já que se trata de ilícito contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

22 de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003910-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. GUISOLFI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GLEUSA FREDRICH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: A. E. GUISOLFI & 

CIA. LTDA - ME Reclamado: GLEUSA FREDRICH Processo nº. 

1003910-22.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. PROCEDO COM A BAIXA 

DA PENHORA VIA RENAJUD, NOS TERMOS DO REFERIDO ACORDO. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 22/04/2020 - 11:39:02 

Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO - Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 

10039102220178110040 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 10039102220178110040 Órgão 

Judiciário : Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição Inclusão da Restrição RAK1C66 RAK1266 MT 

HYUNDAI/HB20 16A VISION GLEUSA FREDRICH TRANSFERENCIA 

11/03/2020

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE OLIVA ZOLDAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MICHELE OLIVA 

ZOLDAN Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1000760-28.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007635-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIKE MARTELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007635-48.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: GABRIEL HENRIKE MARTELLI Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006765-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SECCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006765-03.2019.8.11.0040. INTERESSADO: AGOSTINHO SECCO 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo 

a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, 

em que a parte autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autor e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor final 

(ainda que por equiparação) e prestadora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Desde já, 

autorizo a retificação do polo passivo conforme solicitado pela empresa 

ré. Asseveradas tais premissas, passo à análise do mérito. Restou 

demonstrado nos autos que a requerida inscreveu indevidamente o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito por supostas dívidas, já que 

não logrou êxito em comprovar a legalidade das cobranças e que as 

inscrições nos órgãos de proteção ao crédito foram devidas, ônus que lhe 

incumbia, por força do art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de 

indenização por danos morais, entendo que se vislumbra dano 

extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os fatos narrados 

geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio pessoal causado à 

vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir 

que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios 

utilizados para a demonstração do dano material. Em casos como o que se 

apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, 

provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa 

de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM 

CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É inadmissível a juntada 

de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação 

de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da 
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prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo sequer a 

comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo público 

de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal 

contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição é indevida e gera dano moral. Ademais, a prova da contratação 

original, sem a comprovação da cessão de crédito, não se presta a 

justificar a restrição, pois não demonstrada a legitimidade para encaminhar 

o nome do consumidor para negativação. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. (N.U 

1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

Convém salientar que o critério de fixação do valor da indenização deve 

ser feito do modo mais justo possível, sem servir de fonte para 

enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo do 

considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização deve 

corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, tendo em 

conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. Sendo assim, 

no caso concreto, a natureza e extensão do dano decorrente das 

inscrições indevidas do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como considerando as condições socioeconômicas das partes e os 

princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o 

valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito 

extracontratual. Destarte, a procedência parcial dos pedidos contidos na 

inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo 

que consta nos autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida ao autor (ID 24299996), 

tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Declarar a inexistência 

dos débitos levados à negativação (ID 24285401); c) Condenar a ré a 

pagar indenização por danos morais ao requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde o arbitramento, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 22 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006336-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ALVES PARAISO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PINHEIRO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006336-22.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO ALVES 

PARAISO EXECUTADO: SAMUEL PINHEIRO PINTO Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para apresentar o título executivo 

extrajudicial à secretaria, no prazo de 05 dias, a fim de que fosse 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme 

Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção, contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, razão pela qual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000466-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOFICO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000466-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DOFICO BATISTA DA ROCHA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de 

valores relativos a indenização por danos materiais. Citado, o executado 

não apresentou embargos/impugnação. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. Compulsando 

os autos, verifica-se que o executado, mesmo citado, não apresentou 

embargos/impugnação. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente no Num. 17200331. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, determino a remessa dos autos à 

contadoria judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010666-98.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010666-98.2012.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO MOTA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de ação em que o autor alega que firmou contrato de 

alienação fiduciário com a requerida, bem como sofreu cobranças 

abusivas, notadamente no que diz respeito a tarifa de cadastro, serviço 

de serviço e registro de contrato, e incidência de juros leoninos. Por isso, 

requer a restituição dos valores pagos indevidamente. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do 

Consumidor, porquanto trata-se de relação do consumo. Dito isso, passo à 

análise do mérito. Em relação as taxas de serviços de terceiro, registro de 

contrato e tarifa de cadastro, o STJ em recente julgamento do REsp 

1.578.526/SP, analisando o assunto sob a sistemática do recurso 

repetitivo, reconheceu a validade das cobranças, ressalvados os casos 

de reconhecido abuso de sua exigência, o que não se verificou no caso 

em apreço. Analisando detidamente o conjunto probatório, no que diz 

respeito aos juros remuneratórios, há muito se sabe que às instituições 

financeiras, como a requerida, não se aplica a limitação de 12% ao ano. 

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo 

o que ficou firmado no julgamento do REsp 1061530/RS, julgado em 

22/10/2008, sob o rito dos Recursos Repetitivos: “a) As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade”; (...). Neste mesmo sentido preceitua a Súmula 596 do 

Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 376 de 519



aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições financeiras, públicas ou privadas, que integram 

o Sistema Financeiro Nacional”. Apesar disso, os Tribunais Superiores não 

admitem que os juros remuneratórios sejam exorbitantes, flagrantemente 

maiores que os praticados pelo mercado. Todavia, no caso dos autos, o 

autor não demonstrou a cobrança de juros exorbitantes. Quanto à 

capitalização de juros, também sem razão o requerente, já que nos 

contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória nº 1.963 (art. 5º), em vigência atualmente como 

Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (art. 5º), é admissível a capitalização 

de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente 

pactuada (nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo nº 973.827/RS, Rel. 

p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 24/09/2012). Ex positis e, 

por tudo que consta nos autos, julgo improcedente o pedido formulado na 

inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 22 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005999-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIESLI ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1005999-47.2019.8.11.0040 

THIESLI ROGOSKI EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e 

outros Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do débito 

excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007114-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007114-40.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: LUCILENE DE SOUZA DA SILVA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RICARDO LIMA HOMEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000345-79.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: CESAR RICARDO LIMA HOMEM Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000924-90.2020.8.11.0040. AUTOR: ISABELA BRESSAN MANZ REU: 

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a parte 

autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autora e 

requeridas inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidora 

final e prestadoras de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Quanto as preliminares arguidas, 

rejeito-as, tendo em vista que não houve a perda do objeto, na medida em 

que o nome da autora ficou negativado até o deferimento da liminar, bem 

como não há qualquer mácula processual que possa causar o 

indeferimento da inicial. Asseveradas tais premissas, passo à análise do 

mérito. Restou demonstrado nos autos que as requeridas inscreveram 

indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida comprovadamente quitada, consoante depreende-se do documento 

de ID 29371826. Deste modo, as rés não lograram êxito em comprovarem 

a legalidade da cobrança e que a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito foram devidas, ônus que lhes incumbia, por força do art. 373, II, do 

CPC. No tocante a condenação de indenização por danos morais, entendo 

que se vislumbra dano extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que 

os fatos narrados geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio 

pessoal causado à vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, 

não se pode exigir que a comprovação do dano moral seja feita pelos 

mesmos meios utilizados para a demonstração do dano material. Em casos 

como o que se apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de 

tal modo que, provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano 

moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, 

que decorre das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO 

– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM 

CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM 
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GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Convém salientar que o critério de fixação do valor da 

indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem servir de 

fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo 

do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização 

deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, 

tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. 

Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do dano 

decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de ilícito 

contratual. Destarte, a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida à autora (ID 29378580), 

tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Declarar a 

inexigibilidade do débito levado à negativação (ID 29371820); c) Condenar 

as rés, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais à 

requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC 

desde do arbitramento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 22 de abril de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003234-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GONCALVES PINTO BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZZAROTTI & UEZU LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARCOS 

GONCALVES PINTO BARBOSA Reclamado: LAZZAROTTI & UEZU LTDA - 

ME Processo nº. 1003234-06.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 212981 Nr: 5529-33.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMAR COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA 

- OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Processo nº. 5529-33.2019.811.0040.

Código nº. 212981.

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal que visa apurar a prática, em tese, dos delitos 

descritos nos arts. 121, §2°, inc. II, III, IV e VI; 155, caput; 157, caput e 163, 

parágrafo único, inc III, todos do CP, sendo acusado Lumar Costa da Silva.

O acusado foi regularmente citado em 14/08/2019 (fls. 196), estando 

preso em Sinop.

 Às fls. 179 determinou-se a instauração de incidente de insanidade 

mental, em 02/09/2019.

Às fls. 224 o assistente de acusação requereu seu ingresso no feito, em 

05/11/2019, o que restou admitido às fls. 233.

Às fls. 239/243 a Defesa fez pedido de revogação de prisão preventiva.

Às fls. 289/296 o Parquet se manifestou pelo indeferimento do pedido. No 

mesmo sentido o assistente de acusação às fls. 299.

Vieram os autos conclusos.

Esse é o relatório. Passo a decidir.

De largada, nesta oportunidade, não só em observância às alegações da 

defesa (fls. 239/243), mas para atender ao disposto no art. 316, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a mantença da 

prisão, que excedeu 90 dias.

Quanto à alegação da defesa de que haveria excesso de prazo, algumas 

considerações se fazem necessárias.

 O acusado, no início, estava assistido pela DPE, inclusive no HC de fls. 

135/142 c.c. 191/194, mas às fls. 134 (23/07/2019) constituiu advogado, 

que passou a ser intimado dos atos processuais.

Ressalto que quando de sua citação em 14/08/2019, fls. 197, o acusado 

declarou ao Oficial de Justiça que pretendia ver-se assistido pela DPE, 

muito embora tenha o causídico continuado a atuar no feito.

Às fls. 202 certidão informando o envio dos autos ao IML de Cuiabá para 

realização de exame, em 24/09/2019, vez que a perícia restou marcada 

para o dia 26/11/2019.

 O laudo de fls. 245/262 foi juntado aos autos em 17/02/2020, conforme 

consulta no site, assim que recebido da Politec.

Como houve alteração na competência para julgamento dos crimes que 

envolvem feminicídio, o feito foi redistribuído desta para a 2ª Vara, fls. 

237/238, que abriu vista dos autos ao MP, que os devolveu em 

06/03/2020, sendo sua manifestação juntada em 09/03/2020. Nesse 

mesmo dia o feito esteve em carga do Ilustre advogado de defesa.

No dia 10/03/2020 o Juízo da 2ª Vara declinou mais uma vez a 

competência, retornando o feito a tramitar nesta 1ª Vara, fls. 297.

Aos 03/04/2020 foi proferida decisão determinando vistas ao assistente 

de acusação do pedido de revogação de prisão, bem como do laudo 

pericial, quanto a este devendo ser intimada também a defesa.
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Assim, como se pode ver dos autos, embora tenham os autos vindo 

conclusos por força do pedido da defesa de revogação de prisão, por 

alegado excesso de prazo, tem-se que ainda pende de manifestação o 

laudo pericial quanto à insanidade do acusado, MESMO TENDO A DEFESA 

(e assistente de acusação) TIDO VISTAS DOS AUTOS APÓS SUA 

JUNTADA.

Analisando-se detidamente os autos, após o recebimento da denúncia, a 

defesa veio aos autos às fls. 155/156, requerendo instauração de 

incidente de insanidade mental, em 01/08/2019; depois às fls. 172 para 

juntar os documentos de fls. 173/178, em 30/08/2019; após às fls. 205 

para requerer alteração do curador nomeado, em 25/09/2019 e por último 

às fls. 239/243, em 14/02/2020, fazendo pedido de revogação de prisão 

em face de alegado excesso de prazo. Esteve com os autos no dia 

09/03/2020.

Ora, o feito tem tido justificativas mais que aceitáveis para um 

processamento mais alongado não só pelas suas peculiaridades (acusado 

ameaçado de morte na cadeia local, tendo de ser transferido com urgência 

para outra cidade, necessitando de expedição de cartas precatórias; 

alegação de insanidade mental que demandou realização de exame na 

capital, em data marcada pelo órgão específico; redistribuições do feito 

por força de decisões tomadas pela alta administração do TJMT; 

suspensão do expediente normal dos fóruns por força do coronavírus), 

mas principalmente pela suspensão determinada por força da instauração 

do incidente de insanidade mental.

Ressalto que o Incidente instaurado em apartado, conforme determinado 

na decisão de fls. 179 e verso, até a presente data não aportou de volta 

do IML.

O feito tem sido processado normalmente, não havendo como se imputar 

ao Juízo qualquer culpa pela demora.

No mais, o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece 

inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do 

crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no 

decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade da 

acusada, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a 

garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco 

novos bens jurídicos.

 Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva 

com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade 

do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a 

necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de 

Processo Penal Comentado, 4.ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 

890)

 Toda a fundamentação da decisão de fls. Permanece, ressaltando que o 

HC interposto na defesa do acusado restou indeferido,

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

veiculado pela defesa do acusado.

 Visando maior celeridade, e considerando que os autos do Incidente de 

Insanidade não retornaram, vistas às partes, primeiro MP, depois 

assistente e após defesa sobre o laudo pericial. APÓS CONCLUSOS, 

inclusive sobre a suspensão da ação penal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 16 de abril de 2020.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito, e Corregedora do CRS.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

tratando se de pedido urgente e direito indisponível para os quais não há 

suspensão dos prazos processuais, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da petição dos 

requeridos de fls. 652/652-verso, na qual requer que sejam prorrogados 

os vencimentos dos cheques vincendos pelo prazo de 90 (noventa) dias 

para que, restabelecido o funcionamento normal das atividades, possa 

cumprir com o remanescente da obrigação assumida, cuja petição estará 

disponível para visualização pelo Sistema PEA (Petição Eletrônica do 

Advogado).

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306108 Nr: 7615-29.2019.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Carvalho Alves da Costa, TARCILIO ALVES 

DA COSTA, JOSE HENRIQUE CARVALHO DA COSTA, MARCIA 

APARECIDA CARVALHO DA COSTA, MARIA DE FATIMA CARVALHO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Anita Ovidina Carvalho Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE 

GONCALES - OAB:123503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado(a), para que tome conhecimento da decisão judicial de 

fls. 60/61, bem como, para que compareça na Secretaria da 2ª Vara Cível, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar as cópias que entender 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 9329-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão de fls. 191/192, faço nesta data a intimação da 

ilustre advogada, Dra. Emanuele Martins de Quadros Abreu, inscrita na 

OAB/SC 40.715, a fim de tomar conhecimento da r. decisão, conforme 

segue transcrita, em sua parte dispositiva: "(...) Posto isso, defiro 

parcialmente o petitório de fls. 175/181, para tanto: 01. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 166/167, 

celebrada nestes autos. Todavia, CONDICIONO a homologação da partilha 

e consequente expedição do formal à apresentação dos documentos 

relacionados à fl. 109 bem como das últimas declarações com a partilha 

amigável, relacionando os bens e dívidas do espólio, atribuindo valores 

atualizados, para fins de partilha com o respectivo quinhão de cada 

herdeiro; 02. EXPEÇA-SE o Alvará Judicial autorizando o inventariante a 

realizar a venda do veículo ford/fiesta placa NPJ 4394/MT, conforme 

requerido, devendo, para tanto, os valores obtidos com a venda serem 

depositados em conta judicial vinculada ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 03. PROCEDA-SE com o necessário para que seja efetivada 

transferência da conta judicial vinculada a este feito, da quantia de R$ 

134.981,72 (cento e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e 

setenta e dois centavos) a ser depositada na conta bancária indicada à fl. 
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181; 04. PROCEDA-SE com a inclusão da herdeira Raquel Maria Morandin 

de Lima na capa dos autos e demais registros necessários, bem como de 

sua patrona Dra. Emanuel Martins de Quadro Abreu, para que passe a ser 

intimada de todos os atos e decisões proferidos nestes autos; 05. Após 

cumpridas as determinações acima, aguarde-se o decurso do prazo da 

suspensão, conforme decisão de fl. 165. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 9329-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE INVENTARIANTE, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie a retirada do Alvará de 

Autorização, que se encontra na contracapa dos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319293 Nr: 18188-29.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESLEI RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE RODRIGUES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, para INTIMAR A PARTE AUTORA, na 

pessoa de seu advogado, para querendo, impugnar a contestação 

apresentada (fls. 179/191), no prazo de 15 dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 336667 Nr: 4073-66.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA VANI MOREIRA RODRIGUES, DONIZETE MOREIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, TANGARÁ 

CRED PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME, H. M. PRESTADORA 

DE SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada para determinar que 

a parte requerida suspendA os descontos mensais das negociações 

realizadas no dia 27/12/2019, vinculadas aos contratos nº 605222113, nº 

605422111, nº 608522900, nº 600422031 e nº 601022970, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 28.859,04 (vinte 

e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais e a quatro 

centavos).Condiciono o cumprimento da liminar acima ao prévio depósito 

judicial pela parte autora dos valores recebidos em sua conta bancária 

referente aos contratos acima identificados, o que deverá ser 

comprovado nos autos juntamente com o extrato bancário. As 

contratações originárias realizadas entre a parte autora e a parte 

requerida, permanecem inalteradas, inclusive quanto a realização dos 

descontos das parcelas mensais. Deixo de designar audiência de 

conciliação, uma vez que os prazos estão suspensos e não há pauta para 

breve. Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo 

para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da citação. 

Quedando-se a Requerida inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC. Na 

hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.Por fim, defiro a inversão do ônus 

probatório, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte requerida, no prazo 

da contestação, juntar os contratos originários que derivaram as 

contratações objetos da presente ação.Intimem-se e cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 16 de abril de 2020.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 336904 Nr: 4187-05.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAADS, VALDIRENE PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB: 

20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar 

que a parte requerida disponibilize o tratamento através do método 

“Pediasuit” à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), limitada por agora ao valor da causa.Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que demonstrada a 

verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência em 

relação as requeridas, pois as mesmas detêm melhores condições de 

produzir a prova, razão pela qual deve ser deferido o pedido de inversão, 

com fundamento no art. 6º, VIII, Lei nº 8.078/90.Concedo a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e 

art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer 

tempo em caso de alteração da sua situação.Deixo de designar audiência 

de conciliação, uma vez que os prazos estão suspensos e não há pauta 

para breve. Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

citação. Quedando-se a Requerida inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.Na 

hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como mandado.Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 

2020.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001268-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TANGARA DA SERRA 

(IMPETRANTE)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

AYRTON FREITAS REGO OAB - MT21817/O (ADVOGADO(A))

Luciano de Sales OAB - MT5911-B (ADVOGADO(A))
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FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001268-26.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA 

DA SERRA, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TANGARA DA SERRA 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Tangará 

da Serra/MT – ACITS e Câmara de Dirigentes Lojistas de Tangará da 

Serra/MT – CDL Tangará da Serra, contra suposto ato ilegal e abusivo 

praticado pelo Sr. Fábio Martins Junqueira – Prefeito deste município e Sra. 

Maria das Graças Souto – Secretária Municipal de Administração, sendo a 

última excluída pelo Juízo do polo passivo do writ como responsável pelo 

ato coator, por ilegitimidade. Contudo, a parte impetrante noticiou o 

desinteresse no presente feito, pugnando pela homologação da 

desistência da ação (Id 31395398). Após, vieram-me os autos conclusos. 

É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, com a 

Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC). Todavia, o presente feito 

merece imediato julgamento, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime da repercussão geral (art. 

543-B do Código de Processo Civil), adotou o entendimento segundo o 

qual a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o 

propõe, e pode ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, 

sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido 

decisão de mérito e de ser desfavorável (denegatória da segurança) ou 

favorável ao autor da ação (concessiva). Posto isso, na forma do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da 

causa. Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na 

espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo 

em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. 

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Tangará da Serra, 22 

de abril de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001268-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TANGARA DA SERRA 

(IMPETRANTE)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

AYRTON FREITAS REGO OAB - MT21817/O (ADVOGADO(A))

Luciano de Sales OAB - MT5911-B (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001268-26.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA 

DA SERRA, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TANGARA DA SERRA 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Tangará 

da Serra/MT – ACITS e Câmara de Dirigentes Lojistas de Tangará da 

Serra/MT – CDL Tangará da Serra, contra suposto ato ilegal e abusivo 

praticado pelo Sr. Fábio Martins Junqueira – Prefeito deste município e Sra. 

Maria das Graças Souto – Secretária Municipal de Administração, sendo a 

última excluída pelo Juízo do polo passivo do writ como responsável pelo 

ato coator, por ilegitimidade. Contudo, a parte impetrante noticiou o 

desinteresse no presente feito, pugnando pela homologação da 

desistência da ação (Id 31395398). Após, vieram-me os autos conclusos. 

É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, com a 

Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC). Todavia, o presente feito 

merece imediato julgamento, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime da repercussão geral (art. 

543-B do Código de Processo Civil), adotou o entendimento segundo o 

qual a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o 

propõe, e pode ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, 

sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido 

decisão de mérito e de ser desfavorável (denegatória da segurança) ou 

favorável ao autor da ação (concessiva). Posto isso, na forma do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da 

causa. Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na 

espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo 

em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. 

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Tangará da Serra, 22 

de abril de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001369-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VIVIANE MARIANO OAB - MT18997-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução 

TJ-MT OE nº 09, de 25/07/2019, a competência processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ajuizados a partir de 

30.09.2019 (Provimento nº 26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Da mesma forma, 

também passa a ser de competência da referida unidade jurisdicional os 

processos que envolvam prestação continuada, mesmo que em fase de 

cumprimento de sentença (art. 2º da Resolução TJ-MT OE nº 09/2019). 

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2º da referida 

Resolução), está 4° Vara Cível não tem mais competência para o 

julgamento do presente conflito, ou para providências tendentes ao 

cumprimento de eventual sentença proferida nos autos. Ante o exposto, 

declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 4° Vara Cível para o 

processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa 

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

Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se, promovendo-se o necessário, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001224-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA/MT (IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)
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TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001224-07.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA IMPETRADO: 

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT Vistos, Cuida-se 

de Mandado de Segurança ajuizado pelo Sindicato Rural de Tangará da 

Serra/MT em desfavor do Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT Sr. 

Fábio Martins Junqueira; da Secretária Municipal de Fazenda de Tangará 

da Serra/MT Sra. Valniceia Maria Picoli Barbosa; e dos Fiscais de Tributos 

de Tangará da Serra/MT Sra. Danielle Gerolin Ribeiro e Sr. Márcio José 

Trettel, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a Inicial a 

existência do Processo Administrativo Fiscal n. 093/DEFISC/2019, com 

protocolo inicial sob o n. 14.654/2019; o ora impetrante solicitou o 

cancelamento de todos os lançamentos do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) relativos aos anos de 2016, 2017 e 2018, sob 

o fundamento de ser uma entidade sem finalidade lucrativa, bem como não 

exercer nenhuma atividade econômica. Aduz que em confronto aos 

preceitos constitucionais garantidores da imunidade sindical, houve o 

indeferimento do cancelamento pleiteado, consistente no Parecer Jurídico 

n. 526/2019, motivo pelo qual o impetrante justificou a interposição do 

Recurso Administrativo n. 40597/2019; o qual foi objeto de análise pelo 

Prefeito Municipal, que em seguida negou provimento na data de 22 de 

janeiro de 2020, determinando o pagamento dos débitos fiscais. Conduto, 

alega o impetrante ser indevido o recolhimento de mencionado tributo, visto 

ser associação sindical de primeiro grau e sem fins lucrativos. Desse 

modo, pugna o impetrante pelo deferimento de medida liminar para 

abstenção de exigência do pagamento do ISSQN, por reputar indevida, 

ante a imunidade tributária que faz jus, consoante o artigo 150, inciso VI, 

alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E, no 

final, pugna pela concessão de segurança para declarar nulo a cobrança 

de ISSQN, emitida em face do impetrante, visto ser desprovida de amparo 

legal. Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança 

é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 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. No caso em destaque, analisando detidamente o escolho 

probatório produzido nos autos, bem como os argumentos despendidos 

pelo impetrante, em sede de cognição superficial, própria deste momento 

processual, não vislumbro a relevância dos fundamentos trazidos. Com 

efeito, as imunidades elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso VI 

do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

desde que atendidas as disposições de seus parágrafos e do artigo 14 do 

Código Tributário Nacional, consistem em situações ou entidades que, por 

natureza e finalidades, são constitucionalmente reconhecidas como sem 

nenhuma “capacidade econômica” ou contributiva. A Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 elenca todas as entidades e 

situações as quais são beneficiadas pelo instituto da imunidade, in verbis: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - 

instituir impostos sobre: [...] c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem 

fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (grifo nosso) Extrai-se da 

alínea “c” do referido inciso VI que a imunidade tributária se aplica as 

entidades sindicais dos trabalhadores, excluindo-se do benefício às 

entidades patronais. No caso específico dos sindicatos, o objetivo do 

legislador foi viabilizar a organização das classes de trabalhadores, 

mediante a desoneração das entidades responsáveis pela defesa de seus 

interesses, mas tão somente quanto aos instrumentos essenciais ao seu 

funcionamento. Conforme consta do Estatuto colacionado ao feito, em seu 

art. 6º, trata-se de Sindicato de empregadores ou produtores rurais 

autônomos que exerçam suas atividades empresariais na base territorial 

do sindicato. Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a 

existência de um dos pressupostos essenciais autorizadores da 

concessão de medida liminar, ou seja, ausência de verossimilhanças das 

alegações, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada. 

Ressalta-se que o indeferimento da medida liminar pleiteada se deu em 

cognição não exauriente e em caráter provisório, não prejudicando 

posterior análise do mérito, em que terá pronunciamento definitivo quanto à 

matéria aventada nos autos. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

necessárias. Cientifique-se o órgão de representação judicial da 

autoridade coatora nos termos do artigo 7º, II, Lei nº 12.016/2009. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar no feito, conforme 

preceitua o artigo 12, caput, Lei nº 12.016/2009, no prazo de 10 dias. Feito 

isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Tangará da Serra, 31 de março de 2020. Francisco 

Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001195-54.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001195-54.2020.8.11.0055. 

REQUERENTE: JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA VISTOS, ETC. Ciente da interposição do agravo. Por 

conseguinte, mantenho a decisão inalterada, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Caso a liminar recursal seja deferida, sendo esta 

comunicada nos autos, cumpra-se imediatamente. No mais, restituo os 

autos à Secretaria para prosseguir em seus ulteriores termos. Às 

providências. Tangará da Serra, 22 de abril de 2020. Francisco Ney Gaíva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001297-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - EIRELI (IMPETRANTE)

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1001297-76.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME, IVAN ANTONIO 

PANAZZOLO - EIRELI IMPETRADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS, ETC. Ciente da interposição 

do agravo. Por conseguinte, mantenho a decisão inalterada, por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. Caso a liminar recursal seja deferida, 

sendo esta comunicada nos autos, cumpra-se imediatamente. No mais, 

restituo os autos à Secretaria para prosseguir em seus ulteriores termos. 

Às providências. Tangará da Serra, 22 de abril de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 322433 Nr: 20698-15.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACINHA SOARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as alegações feitas pela embargante na petição inicial, 

em juízo de cognição sumária, mostram-se verossímeis, tendo em vista a 

prova documental existente, é de ser deferida a liminar postulada.

 Ante o exposto, recebo os embargos para discussão, DEFERINDO 

suspensão da execução em apenso e mantendo a posse da embargante 

Gracinha Soares Moreira condicionando-a à prestação de caução, porque 

presentes os pressupostos a que se refere o art. 678 do CPC.

A caução exigida para a concessão da liminar em sede de embargos de 

terceiro pode, conforme as peculiaridades do caso, ser substituída pela 

nomeação da embargante como depositária judicial, o que desde já fica 

determinado.

Determino a suspensão do processo principal de nº. cód. 151574. Desde 

já retiro as restrições do veículo, via sistema Renajud.

Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias, conforme determina o 

art. 679 do Código de Processo Civil, consignando-se que não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo embargante.

Certifique a interposição destes embargos nos autos principais, bem como 

a suspensão acima determinada.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117572 Nr: 7581-06.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, MARIA DO 

CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, SANDRA 

MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS PARA 

EFETUAREM O PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PERITO, TENDO EM 

VISTA QUE NÃO FOI DEPOSITADO NOS AUTOS, NO VALOR DE R$ 

4.980,00, COM URGENCIA TENDO EM VISTA QUE FOI PROFERIDO 

DECISÃO AS FLS. 1025 DETERMINADO URGENCIA A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARA AO PERITO, NO PRAZO LEGAL

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SALES PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001360-04.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANDERSON 

SALES PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EULIENE ROSA 

TORRES DA SILVA POLO PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 06/10/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001361-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE ALMEIDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO n. 1001361-86.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WAGNER DE 

ALMEIDA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EULIENE ROSA 

TORRES DA SILVA POLO PASSIVO: Governo do Estado de Mato Grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 06/10/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001362-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAULFO ALVES DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001362-71.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ATHAULFO 

ALVES DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EULIENE ROSA 

TORRES DA SILVA POLO PASSIVO: GOVERNO DO 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: 

THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001363-56.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON FABIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001363-56.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WELINTON 

FABIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EULIENE ROSA 

TORRES DA SILVA POLO PASSIVO: GOVERNO DO 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: 

THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001364-41.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENE RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001364-41.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ETIENE 

RODRIGUES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA POLO PASSIVO: GOVERNO DO 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: 

THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001365-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BROIANO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001365-26.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: PAULO BROIANO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001366-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001366-11.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROGERIO 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EULIENE ROSA 

TORRES DA SILVA POLO PASSIVO: GOVERNO DO 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: 

THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001367-93.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CUNHA DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001367-93.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VALERIA CUNHA 

DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EULIENE ROSA TORRES DA 

SILVA POLO PASSIVO: GOVERNO DO 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: THIAGO 

Data: 07/10/2020 Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001368-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAZARENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001368-78.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSE 

NAZARENO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

CESAR ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de abril 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: 1001370-48.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001370-48.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DAYANNE DE 

SOUZA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002488-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE ROMAGNOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para comparecer a Audiência conciliação designada 

para 03/05/2019 10:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002488-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE ROMAGNOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o 

Advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, inscrito na OAB/MT SOB O Nº 

12.208-A para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000023-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON JUNIOR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DE LIMA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELINA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 03/10/2019, às 08H30MIN

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELINA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento da sentença. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/05/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/04/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/12/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2020, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO, 

novamente, o Advogado PAULO EDUARDO PRADO - OAB/MT 16.940-A 

para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de 

não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR MARIA SERIGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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LUANNY RENATA BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/07/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001358-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010905-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de levantamento do valor 

depositado nos autos, a fim de evitar prejuízo a qualquer das partes, 

encaminhem os autos novamente ao Contador Judicial para que esclareça 

por que no cálculo apresentado no ID 30389111 constou duas descrições 

em relação aos honorários: "honorários" e "honorário de sucumbência". 

Com a manifestação, intime-se novamente as partes para manifestação, 

no prazo de 5 dias. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006655-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o município reclamado para, no prazo de 10 dias, 

comprovar o cumprimento da obrigação constante na decisão do ID 

30540567. Decorrido o prazo sem o cumprimento da obrigação, DEFIRO a 

aplicação de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada dia de 

descumprimento, até o máximo equivalente a 60 salários mínimos. Sem 

prejuízo, certifique o decurso do prazo para apresentação de 

contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FRANCISCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDE VAGNER FIRST (REQUERIDO)

EDMILSON FIRST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o pedido do ID 31265539, uma vez que cabe ao 

reclamante trazer aos autos informações que sejam do seu interesse, a 

fim de que seja dado prosseguimento regular do feito. Assim, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001851-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELIA MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a providência pleiteada pelo exequente no ID 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 387 de 519



31143991, uma vez que conforme disciplina o art. 19, §2º, da Lei 9.099/95, 

expedida a intimação ao executado no endereço constante nos autos, não 

tendo ele sido encontrado e não tendo informado sua mudança, reputa-se 

válida e eficaz as intimações das decisões proferidas nos autos 

encaminhadas àquele endereço. Assim, aplico os efeitos do artigo em 

comento para considerar válida a intimação encaminhada para o 

executado acerca da decisão do ID 23460483. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado nos sistemas em que é possível a realização da pesquisa e 

ainda não foi realizada a pesequisa - BACENJUD e CAGED. Para 

realização de buscas no sistema SIEL - TRE/MT, deverá a parte 

reclamante informar o nome da mãe, data de nascimento ou o número do 

título de eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o pedido, uma 

vez que para o atendimento da providência é imprescindível a informação 

sobre referidos dados. Com as informações (extrato anexo), verifique a 

Secretaria Judicial se os endereços resultantes das pesquisas são 

diversos dos já informados nos autos. Em caso positivo, cite-se/intime-se 

o reclamante nos endereços localizados, designando-se nova data para 

audiência de conciliação. Caso os endereços localizados sejam idênticos 

aos indicados no processo, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.P.G. CUNHA & CUNHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Aguarde-se o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica ou manifestação da parte. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002403-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado nos sistemas em que é possível a realização da pesquisa – 

BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Para realização de buscas no sistema 

SIEL - TRE/MT, deverá a parte reclamante informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), verifique a Secretaria Judicial se os endereços 

resultantes das pesquisas são diversos dos já informados nos autos. Em 

caso positivo, cite-se/intime-se o executado nos endereços localizados, 

nos termos da decisão do ID 16160220. Caso os endereços localizados 

sejam idênticos aos indicados no processo, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILJU GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para manifestar sobre a petição e 

documentos do ID 31338096, no prazo de 10 dias. Caso nada seja 

requerido, ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LUPPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA OAB - MT0003013A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido do reclamante para conceder apenas 

o prazo de 30 dias, para informar nos autos se o tratamento solicitado na 

inicial possui prazo determinado ou indeterminado. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, ao arquivo com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ANTONIO GRIBLER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 
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ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-33.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31300207 apenas para determinar a 

retificação do polo ativo da ação. Em relação aos demais requerimentos, 

verifica-se que já houve a deliberação do Juízo quanto ao pedido de 

recebimento do cumprimento de sentença, conforme decisão do ID 

9297480. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CYPRESTE FERRARI OAB - ES25230 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 31299286. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001929-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHENE DEISE DO NASCIMENTO OAB - MT19051/O (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA VANDERLEIA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado nos sistemas em que é possível a realização da pesquisa – 

BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Para realização de buscas no sistema 

SIEL - TRE/MT, deverá a parte reclamante informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), verifique a Secretaria Judicial se os endereços 

resultantes das pesquisas são diversos dos já informados nos autos. Em 

caso positivo, cite-se/intime-se o executado nos endereços localizados, 

nos termos da decisão do ID 14597079. Caso os endereços localizados 

sejam idênticos aos indicados no processo, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY A. DE ARAUJO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DAIANY ANGELICA DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARILZA APARECIDA DA CRUZ (EXECUTADO)

MARILZA APARECIDA DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 
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autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA THOMAZ PROSPERO (REQUERIDO)

VITA E THOMAZ PROSPERO LTDA - ME (REQUERIDO)

RODRIGO RODRIGUES VITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados 

Especiais, da citação por hora certa. Conforme entendimento sufragado, 

há muito, pela jurisprudência das Turmas Recursais, conforme consta do 

Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato de citação recebido no endereço da 

parte é plenamente válida, desde que identificado o seu recebedor. No 

caso dos autos, no ID 29880844 a genitora de um dos executados informa 

que o endereço da empresa realmente é este informado nos autos. 

Contudo, os executados não ficam naquele endereço, informando, ainda, 

que não sabe precisar o endereço do seu filho (executado). Pelo exposto, 

indefiro o pedido do ID 31269767, por sua patente inutilidade. Por outro 

lado, determino que o mandado seja cumprido no mesmo endereço da 

diligência do Id 29880844, atentando-se o Sr. Oficial de Justiça para que, 

caso o sexecutados não estejam no local, a contra-fé poderá ser 

entregue a qualquer pessoa, identificando-se adequadamente o 

recebedor. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010130-42.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

KAYSON FALCAO LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 
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observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI TAVARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2016, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

benefício previdenciário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no 

caso como o em apreço, em que não houve penhora de bens ou valores 

suficientes para o pagamento do crédito exeqüendo. A jurisprudência é 

iterativa nesse sentido: TJCE-024398) MANDADO DE SEGURANÇA 

CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO QUANDO A DECISÃO ATACADA 

CARREIA TERATOLOGIA EVIDENTE, SENDO CAUSADORA DE DANO 

IRREPARÁVEL AO IMPETRANTE DA MEDIDA. VERBA ALIMENTAR. 

POSSIBILIDADE DE PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DESTINADA 

AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DA 

RESTRIÇÃO AO PATAMAR DE TRINTA POR CENTO DOS VALORES 

CREDITADOS NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Hipótese 

em que o impetrante se insurge contra decisão judicial exarada pela Juíza 

da 1ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, que, em sede de 

execução de alimentos, determinou o bloqueio da integralidade dos valores 

creditados em conta-corrente da titularidade do impetrante. 2. Em se 

tratando de conta bancária por intermédio da qual o devedor alimentar tem 

depositadas verbas de natureza salarial, dentre as quais se situam os 

proventos de aposentadoria, cumpre ao julgador estabelecer um limite 

percentual razoável de incidência da constrição sobre o numerário, a fim 

de evitar o comprometimento dos recursos necessários ao próprio 

sustento material do seu titular. Inteligência do art. 649, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. 3. Doutra banda, a tese da impenhorabilidade 

absoluta suscitada pelo impetrante, em se tratando de execução de 

verbas alimentares - Tal como se vê no caso concreto - Admite mitigação, 

com a autorização de constrição de percentual razoável para evitar o 

comprometimento do sustento material do alimentando, assomando como 

razoável o bloqueio em conta no patamar de 30% (trinta por cento) dos 

valores creditados ao impetrante em conta-corrente. 4. Segurança 

parc ia lmente  conced ida .  (Mandado de  Segurança  n º 

19963-40.2009.8.06.0000/0, 1ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Francisco 

Sales Neto. unânime, DJ 05.08.2011). TJMG-0532784) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA - PENHORA SOBRE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS - POSSIBILIDADE. O artigo 

que veda a penhora sobre os salários, os soldos e os proventos deve ser 

interpretado de modo a considerar outras regras processuais civis. Serão 

respeitados os princípios da própria execução, entre eles o de que os 

bens do devedor serão revertidos em favor do credor, a fim de pagar os 

débitos assumidos. A penhora, limitada ao percentual de até 30% (trinta 

por cento) da remuneração líquida, não fere o espírito do artigo 649 do 

Código de Processo Civil especialmente quando esgotados todos os meios 

para solver a dívida e a verba de natureza alimentar se apresenta como o 

único recurso disponível para o cumprimento das obrigações assumidas 

pelo devedor inadimplente. V.V.: A norma constante da expressa dicção 

do inciso IV do artigo 649 do Codex Processual Civil prescreve a 

impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria. (Des. 

Álvares Cabral da Silva) AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1. (Agravo de 

Instrumento nº 0403981-47.2014.8.13.0000 (1), 10ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Convocado Ângela de Lourdes Rodrigues. j. 30.09.2014). 

TJPR-0572503) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL 

DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DE 

ACORDO COM A MODERNA JURISPRUDÊNCIA, O FATO DOS 

RENDIMENTOS SEREM PROVENIENTES DE SALÁRIO, POR SI SÓ, NÃO 

OBSTA A PENHORA, SOBREMODO QUANDO NÃO DEMONSTRADO QUE 

SE DESTINEM TÃO SOMENTE À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO 

EM SENTIDO CONTRÁRIO IMPLICARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

DEVEDOR. DEFERIMENTO DO PEDIDO CONSTRIÇÃO DE BENEFÍCIO 

MENSAL, REDUZIDO, TODAVIA, SEU PERCENTUAL. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº 1164949-9, 6ª Câmara Cível do 

TJPR, Rel. Carlos Eduardo A. Espínola. j. 02.12.2014, unânime, DJ 

22.01.2015). JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE 

DA DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO 

DO CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO 

PODE SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz 

da situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 
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dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Por outro lado, atento às 

informações no sentido de que o executado ostenta problemas de saúde, 

que consomem considerável parcela do benefício que recebe 

mensalmente, hei por bem determinar que a penhora ocorra em 20% dos 

rendimentos líquidos mensais do executado. Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 31253323, determinando a expedição de 

ofício ao INSS, para que proceda o desconto nos vencimentos e depósito 

mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 

30% da remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exequendo. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, com o bloqueio de valores até 

o limite ora estabelecido, certifique-se intime-se o executado para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC de 2015 - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de 

procedimento de cumprimento de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001329-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR FRANCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002382-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

cálculo atualizado do valor executado, deduzindo o valor já bloqueado nos 

autos, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001971-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNE QUEIROZ DE SOUZA 07848571483 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, anexar 

demonstrativo atualizado do valor executado, a fim de que seja apreciado 

o pedido de penhora on line, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril e 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA JANAINA LEMBECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31269003, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002693-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA SCAFFI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos 

demonstrativo atualizado do valor executado, a fim de que seja apreciado 

o pedido de penhora on line, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002702-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 
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LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro, por ora, o pedido do ID 31194664 uma vez que sequer 

houve a citação da parte executada. Assim, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000896-46.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI (REQUERENTE)

ORIVALDO MARCHIORI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0006464-72.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE LISANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-42.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE AZEVEDO AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 31157303 intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos demonstrativo 

atualizado e detalhado do valor executado, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002699-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente cálculo atualizado do crédito exequendo, a fim de que seja 

apreciado o pedido de penhora on line, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRE VALDOMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31226615, arquem os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005562-85.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DUQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 e abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0009471-09.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIEKO LUZINETE BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002330-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIBEL CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1002330-38.2019.8.11.0055. REQUERENTE: GEISIBEL CAMARGO DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS. Recebo a 

emenda a inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 21 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0002941-23.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE DA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ROSILENE MARIANO DA SILVA OAB - 038.575.481-77 (REPRESENTANTE)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-32.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO TETSUJI WATASHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI SADI DOS SANTOS BULOW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao contrário do que afirma o exequente, o despacho do ID 

28358854 foi devidamente cumprido, conforme extrato juntado no ID 

28499058. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 21 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-51.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intimado para manifestar sobre o despacho do ID 28261620, o 

exequente pugnou pela expedição do RPV no valor e R$ 29.217,25, sob a 

alegação de que o crédito já se encontra consolidado. A execução do 

cumprimento de sentença foi requerida 06.10.2016 quando se encontrava 

em vigor a Lei que considerava valor máximo para os pagamentos de 

dívidas da Fazenda Pública Municipal pela sistemática de Requisição de 

Pequeno Valor a quantia não superior a 30 salários mínimos. Contudo, a 

partir de 09.09.2019, antes da expedição do RPV, passou a vigorar a Lei 

Municipal 5.186/2019 que alterou aquela importância para o valor do teto 

da maior remuneração da Previdência Social. Em que pese o devido 

respeito à manifestação do exequente por meio de sua defesa técnica, 

depreende-se que a natureza do ato em questão é eminentemente 

processual, eis que se preocupa com a forma de execução do julgado, 

não com a questão da existência ou não do direito de crédito (de natureza 

material), que já está materializado e resolvido no título exequendo. Por 
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outro lado, é fato que, em nosso ordenamento jurídico, as normas 

processuais têm aplicabilidade imediata, devendo-se respeitar apenas os 

atos processuais já praticados e consumados. Consequentemente, tem-se 

que, na hipótese em tela, o valor que deve ser observado é o do momento 

do pagamento. No caso, tendo em vista que ainda não ocorreu o 

pagamento, considerando que esse fato ocorrerá já quando da vigência 

da Lei Municipal que alterou e reduziu o valor limite a ser observado para o 

RPV. Portanto, aplicáveis no presente caso as disposições contidas na Lei 

Municipal nº 5.186/2019, devendo a execução do título executivo, na 

forma requerida, se operar por meio de precatórios e não, por RPV. A 

respeito do tema, o entendimento consolidado do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO CONSTITUÍDO 

JUDICIALMENTE – MODALIDADE DE EXECUÇÃO – OBSERVÂNCIA DA 

DATA EM QUE RESTOU DETERMINADA A EXECUÇÃO PELA MODALIDADE 

RPV – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.982/2009, EM 

DETRIMENTO DO ARTIGO 87, II DA ADCT DA CF – NORMA DE NATUREZA 

EMINENTEMENTE PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 – A norma que fixa o teto para fins de 

execução por RPV – Requisição de Pequeno Valor ou Precatório tem 

natureza eminentemente processual, na medida em que se preocupa com 

a forma de execução do título já constituído judicialmente e não com a 

questão da existência, ou não, do direito ao crédito. 2 – As normas de 

natureza processual têm aplicabilidade imediata, respeitando, apenas, os 

atos processuais já convalidados. 3 – Assim, se a determinação da 

execução por RPV se deus após a vigência da norma regulamentadora, 

editada pela municipalidade (Lei nº 2.982/2009), a execução deve-se 

operar em conformidade com esta lei, ou seja, por Precatório. (AI 

50623/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11.03.2014, Publicado no DJE 

26.03.2014). Diante do exposto, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, manifestar-se se pretende a renúncia ao que excede o 

valor limite para pagamento pelo sistema de RPV (teto da maior 

remuneração da Previdência Social – R$ 6.101.06), a fim de que seja 

cumprida a decisão. Com a manifestação, intime-se o reclamado para 

manifestação em igual prazo. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001132-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique acerca da existência de valores depositados nos autos. 

Havendo valores, DEFIRO o levantamento em favor da executada. Após, 

caso nada mais seja requerido, retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDIR VILELA CARVALHO (REQUERENTE)

JESSICA OLIVEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 
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valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA MARIA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação da petição do ID 31156990, cumpra-se 

nos termo da decisão do ID 24574011. Expeça-se ofício ao empregador do 

executado, sendo a empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE, localizada no endereço informado nos 

autos, para que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder 

Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exequendo. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000385-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A via eleita pelo reclamante (embargos de declaração) é 

desnecessária para que haja deliberação acerca da regularidade da 

intimação acerca da audiência de conciliação. Não conheço dos 

embargos, por ausência de interesse processual. Outrossim, da análise 

do processado, bem como do documento juntado no ID 23869244, verifico 

que assiste razão ao reclamante, embora o único advogado cadastrado 

nos autos tenha sido regularmente intimado, não foi observado o 

requerimento realizado na petição inicial de que todas as intimações 

deveriam ser dirigidas ao Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini. Sublinho que o 

cadastramento de advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. 

Entrementes, em respeito ao princípio da informalidade e celeridade 

processual que regem o microssistema dos Juizados, DEFIRO o pedido 

para reconhecer a nulidade da intimação realizada no ID 21707602. Nesse 

sentido, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo, a fim de que o patrono constituído 

pelo exequente proceda seu regular cadastramento. Assim, designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDOMAR PECANHA ACOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30894320. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0006167-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0017789-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSMARINA BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0012354-50.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBERO HERRERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abri de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0019463-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIURLANDA DE JESUS BRITO LOJOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0008090-58.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETI SOPRANO HUNHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-33.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME (REU)

FABIANA GRAMULHA (REU)

 

PROCESSO n. 1001371-33.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROBERTO JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO CORREA 

BRAGA FILHO POLO PASSIVO: FABIANA GRAMULHA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 17/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 22 de abril 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: 1001720-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Certifico que não é possível expedir Alvará sem o numero do CPF do titular 

da conta informada nos autos. INTIMO para as providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNY RENATA BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/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))

 

Certifico que não é possível expedir Alvará sem o numero do CPF do titular 

da conta informada nos autos. INTIMO para as providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRICIELE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

OSMAIR RODRIGUES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON REIS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando o alvará anexado no ID 25289848, tudo indica que 

houve o regular levantamento do valor bloqueado em favor do exequente. 

Assim, caso nada mais seja requerido, arquivem-se com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se Tangará da Serra/MT, 22 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002551-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O executado ofereceu proposta para satisfação do débito. 

Intimado o exequente aceitou a proposta apresentada, contudo, pugnou 

pelo estabelecimento de multa em caso de descumprimento. Considerando 

que não há consenso entre as partes quanto aos termos do acordo, 

revela-se contraproducente a determinação de seguidas manifestações. 

Assim, para eficácia do acordo, reputo necessária a designação de 

audiência de conciliação para que sejam estabelecidas as diretrizes para 

cumprimento da obrigação. DESIGNE-SE data para realização de audiência 

de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a petição do ID 31129896. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DIONE SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001802-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BARBOSA INDUSTRIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS OAB - SP138028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ESPINOLA PLEUTIM (EXECUTADO)

Y. S. F. NUNES EXTRACAO DE AREIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001802-04.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: JOSE CARLOS BARBOSA 

INDUSTRIA - ME EXECUTADO: Y. S. F. NUNES EXTRACAO DE AREIA - ME, 

HELIO ESPINOLA PLEUTIM VISTOS. Defiro o pedido de processamento da 

execução. Cite(m)-se e intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por 

correspondência (art. 247 c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 

2015, art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

deverá ser expedido mandado para que o Oficial de Justiça proceda a 

penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na 

mesma oportunidade o credor e o executado e, se casado for, sua 

esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, 

do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN SIMONE NUNES FERNANDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a petição e comprovante de depósito do ID 31211184 e 31211185. Caso 

nada seja requerido, ao arquivo com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001132-29.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A L PEREIRA BERTOLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYORRANA TAISSA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001199-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE MARIA KUNST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31145541. Expeça-se mandado. Com o 

resultado da diligência, manifeste-se o exequente no prazo de 10 dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 21 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010386-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se o cadastro e cálculo para atualização da requisição 

de pequeno valor (RPV) por meio do sistema SRP (arts. 3º e 4º do 

Provimento n. 20/2020-CM). Após essa providência, utilizando-se o padrão 

do Anexo I, constando as informações e acompanhado dos documentos 

do art. 5º e § 1º do Provimento n. 20/2020-CM, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e art. 7º do Provimento n. 20/2020-CM. Tratando-se de 

processo eletrônico, a presente decisão, acompanhada do cálculo 

atualizado e documentos, valerá como ofício a ser encaminhado ao ente 

devedor, por meio do PJe (art. 6º do Provimento n. 20/2020-CM). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 22 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002869-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR GOULART DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Outrossim, considerando 

que pende de análise o pedido de buscas e bens móveis em nome dos 

executados, DEFIRO o pedido em questão, promovendo a diligência via 

sistema CEI – ANOREG. Intime-se o exequente para manifestação sobre 

as diligências no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SALES PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 

evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 

descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 

86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 

não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 
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funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 

dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE ALMEIDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 

evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 

descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 

86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 
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não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 

funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 

dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAULFO ALVES DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 

evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 

descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 
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86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 

não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 

funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 

dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-56.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON FABIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 

evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 
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ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 

descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 

86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 

não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 

funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 

dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-41.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENE RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 
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evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 

descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 

86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 

não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 

funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 

dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 
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Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 

evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 

descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 

86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 

não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 

funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 

dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 
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procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-93.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CUNHA DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 

evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 

descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 

86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 

não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 

funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 
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dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAZARENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. O documento do ID 31399204 demonstra que efetivamente 

ocorreu o pagamento do débito que, aparentemente, foi o que deu ensejo 

à inscrição noticiada no documento do ID 31399205. A se considerar 

adimplida a obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. Portanto, 

resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a parte 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em siginificativo 

prejuízo à empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAZARENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 
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análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. O documento do ID 31399204 demonstra que efetivamente 

ocorreu o pagamento do débito que, aparentemente, foi o que deu ensejo 

à inscrição noticiada no documento do ID 31399205. A se considerar 

adimplida a obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. Portanto, 

resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a parte 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em siginificativo 

prejuízo à empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CELIA DIAS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT14312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000714-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JOSY APARECIDA FRONHA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A plausibilidade do direito invocado se relaciona com 

a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, 

ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, 

que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Verifica-se dos autos que 

pretende os reclamantes seja suspensa a exigibilidade da obrigação 

tributária constante na CDA informada no processo, alegando que, estão 

sendo responsabilizados por débitos cujo fato gerador ocorreu após a 

retirada deles na sociedade empresarial devedora. Para comprovar suas 

alegações, os reclamantes juntaram a primeira alteração do contrato social 

da empresa devedora , datado de junho de 2011, em que consta a retirada 

dos reclamantes do quadro societário, devidamente registrada na Junta 

Comercial. Por outro lado, o reclamado atribuiu aos reclamantes obrigação 

por débito tributário cujos fatos geradores ocorreram em 8/2011, 3/2012, 

3/2013, 3/2014, 7/2015, 4/2016, ou seja, todos posteriores à retirada dos 

reclamantes no quadro societário da empresa responsável pelo 

pagamento do tributo em debate. Com efeito, dispõe o artigo 128, do CTN: 

“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de 

modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira 

pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 

supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. (grifos) E 

complementa o artigo 133 do mesmo diploma sobre a responsabilidade dos 

sucessores. “ Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que 

adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 

respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou 

nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou 

estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: I- integralmente, se o 

alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade II - 

subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 

iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade 

no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão (...)” Nos 

termos da norma em questão, a responsabilidade pelo pagamento dos 

tributos recai sobre a pessoa jurídica ou natural , que adquire 

estabelecimento comercial, devidos até a data da transferência. No caso 

em apreço, restou satisfatoriamente demonstrado que o reclamado 

inscreveu o nome dos reclamantes na dívida ativa por débitos posteriores 

á publicização da retirada dos reclamantes do quadro societário da 

empresa devedora. Logo, se os reclamantes não faziam mais parte do 

quadro societário quando da ocorrência dos fatos gerados, não há que se 

atribuir a eles a condição de contribuinte e a responsabilidade de pagar o 

tributo deles decorrentes. Neste sentido, colaciono o entendimento da 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ? AGRAVO 

REGIMENTAL ? AGRAVO DE INSTRUMENTO ? OFENSA AO ART. 20 , § 4º, 

DO CPC ? AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ? REDIRECIONAMENTO ? 

EX-SÓCIO ? RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA OCORRÊNCIA DO 

FATO GERADOR ? IMPOSSIBILIDADE 1. Inviável análise de recurso 

especial cuja tese não foi objeto de debate no Tribunal de origem. 

Aplicação da Súmula 282/STF. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ no 

sentido de que o simples inadimplemento da obrigação tributária não 

caracteriza infração à lei. Somente as hipóteses de infração à lei (contrato 

social ou estatuto) ou de dissolução irregular da sociedade é que podem 

ensejar a responsabilização pessoal do dirigente, sendo indispensável, 

ainda, que se comprove que agiu ele dolosamente, com fraude ou 

excesso de poderes. 3. Esta Corte já se pronunciou pela não 

responsabilização do sócio que se retirou da sociedade, a não ser que 

fique demonstrada qualquer das hipóteses ab initio elencadas, 

relativamente ao período de permanência na empresa. 4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag 1065541/SP, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 27/02/2009) 

(grifos) REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 

DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO EXCLUÍDO DA 

SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PODERES DE GERÊNCIA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. É indevida a atribuição de débito fiscal ao 

ex-sócio oriunda de fatos geradores ocorridos após sua retirada da 

sociedade, ainda que esta tenha sido realizada em caráter informal, 

apenas concretizada anos depois por culpa dos dirigentes da empresa, 

especialmente quando constatada a ausência de poderes de gerência 

sobre o estabelecimento identificado nos autos. 2. Somente na hipótese de 

estar o autor exercendo a administração da sociedade quando 

consumado o fato gerador dos tributos lançados pela Fazenda seria 

possível cogitar em sua responsabilidade, inclusive solidária, pelos débitos 

resultantes do inadimplemento fiscal 3. Remessa necessária admitida e 

desprovida. (Acórdão 1131164, 07042248420188070018, Relator: 

EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2018, 

publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, 

pelas razões acima expostas, verifica-se ser altamente provável que ao 

final seja definitivamente declarada a ausência de responsabilidade 

tributária dos reclamantes pelo pagamento do débito em questão . O perigo 

da demora evidencia-se pelo potencial abalo de crédito aos reclamantes, 

resultando em prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a responsabilidade dos reclamantes pelo crédito tributário em 

debate, bem como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada (CPC, art. 296). Ante o exposto, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, 

determinando a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária descrita 

na inicial, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 2017492905 e, 

consequentemente, para determinar que o reclamado se abstenha de 

efetuar qualquer restrição ao reclamantes, bem como se abstenha se 

inserir o nome dos reclamantes nos órgãos de proteção ao crédito, 

relativa à citada obrigação. Recebo a inicial, tendo em vista que estão 

presentes os requisitos legais. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 297 do 

CPC. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 222, c, do CPC), para, querendo, apresentar 

resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, observado o 

disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo diferenciado 

para a prática de qualquer ato processual, inclusive apresentação de 

resposta ou interposição de recurso). Com a apresentação da resposta 

ou o decurso do prazo, certifique-se e intime-se o reclamante para 

manifestação, em 05 (cinco) dias. O advogado que estiver patrocinando 

os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Após, tornem os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Tangará da Serra, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001436-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Com fundamento no art. 139, 

IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD. No que tange ao pedido de recolhimento da CNH do 

executado, não há qualquer amparo jurídico para o deferimento da 

providência requerida. Não obstante este julgador tenha conhecimento da 

decisão em que o C. STJ acolheu pedido semelhante, referida decisão não 

possui caráter vinculante, não tendo aplicação no presente caso 

concreto. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a regra da 

responsabilidade patrimonial do devedor, conforme está expresso no art. 

789 do CPC e no art. 391 do Código Civil, com raríssimas exceções, em 

que se admite que a responsabilização seja pessoal. Aliás, atualmente, há 

apenas uma única exceção à regra, que autoriza a responsabilização 

pessoal, disposta no art. 528, § 3º, do CPC, relativamente à prisão civil do 

devedor de alimentos. Embora o art. 139, IV, do CPC autorize que o juiz 

utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é 

evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a própria lei 

preceitua a respeito da responsabilização do devedor. Evidentemente a 

norma não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento 

da obrigação. Não lhe abre a possibilidade de restringir o direito de ir e vir 

do devedor, por exemplo, que é, no fundo, o efeito decorrente da medida 

de suspensão da sua CNH. Não permite ao juiz, portanto, incluir outras 

exceções à regra da responsabilidade patrimonial não previstas em lei. 

Evidentemente essa não foi a intenção do legislador. Seguir o raciocínio do 

exequente, significaria dizer que a norma do art. 139, IV, do CPC, 

repristinou, por exemplo, a possiblidade de prisão civil do depositário infiel 

(há muito abolida do ordenamento jurídico brasileiro), ou que a norma 

autorizaria, por exemplo, a prisão como forma de coerção para pagamento 

de qualquer tipo de dívida, independentemente de ter natureza alimentar. 

Mais que isso, significaria a completa desnecessidade da própria previsão 

legal para adoção da prisão civil para o devedor de alimentos; ora, se o 

juiz poderia adotar qualquer medida com base no art. 139, IV, do CPC 

(inclusive a restrição da liberdade), qual seria a utilidade do art. 528, § 3º, 

do CPC? Além disso, não há evidência alguma de que a medida sugerida 

geraria a tão almejada satisfação do crédito do exequente. Aliás, referida 

medida provavelmente seria inócua, porque não há nenhuma correlação 

lógica entre sua adoção e a almejada garantia da execução. Por fim, 

necessário ressaltar que nem foram ainda tomadas todas as medidas 

previstas em lei que podem forçar o devedor ao pagamento. Por mais esse 

motivo, não haveria justificativa para adoção de medidas mais gravosas, 

quando outras, previstas em lei, ainda não foram requeridas. Não há 

dúvida de que é compreensível a angústia e a ânsia do exequente, que 

tenta buscar a justa satisfação do seu crédito. Porém, como já afirmado, 

não pode o juiz determinar medidas que extrapolem o que autoriza a ordem 

jurídico-normativa vigente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido em questão 

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 22 de abril de 2020 . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSUEL SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT18240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA DUTRA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-55.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALBUQUERQUE TEODORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, passo à análise do requerimento 

para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 

2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição de informações à 

Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter 

esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada 

ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. 

No caso dos autos, verifico que o credor justificou adequadamente a 

impossibilidade de obter tais informações por outros meios, tanto que 

foram efetivadas diversas diligências no sentido de localizar 

bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o 

requerente cumprido a exigência descrita no comando regulamentar acima 
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descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta 

INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se 

atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando 

que essa diligência também foi inexitosa, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDJA DE ANDRADE DIONIZIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a escrivania se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Tendo em vista que não constam 

declarações na base de dados da SRF, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia . Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BADIULLAH KAFFASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELBEN MARTINS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE MERCADORIAS EM 

GERAL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo RENAJUD 

também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para pesquisa de 

bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, 

somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal do 

Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios 

possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, intime-se a exequente para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001850-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALINE OLIVEIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa indicou a 

inexistência de veículos registrados em nome da parte executada, 

intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001428-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA MARIANO MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001428-85.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MARIA SONIA MARIANO 

MAGALHAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de 

Imposto c/c Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais proposta por 

MARIA SONIA MARIANO MAGALHAES contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA, almejando a isenção do IPTU ante a sua situação de carência, 

bem como que seja declarado inexistente os débitos lançados referentes 

ao IPTU. Citado, o Estado apresentou contestação. DECIDO. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O cerne 

da questão consiste em definir se a autora, preenche os requisitos 

autorizadores de concessão de isenção do IPTU, conforme prescrito em 

Lei Municipal, e se é possível declarar inexistente os débitos já lançados 

referente ao imposto em discussão. Inicialmente, cabe reconhecer a 

prescrição tributária dos IPTU´s referente aos anos de 2009 a 2014 haja 

vista o lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, conforme prescrito no 

artigo 174 do Código Tributário Nacional. Neste sentido, se tratando de 

lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a 

Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário, 

conforme preconiza o artigo 174 do CTN, referente ao IPTU inicia um dia 

após o vencimento para pagamento. Ainda, o parcelamento de ofício da 

dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da 

prescrição, tendo em vista que não restou comprovado pela reclamado 

que o contribuindo anuiu com o parcelamento. Pois bem. O artigo 176 do 

Código Tributário Nacional prescreve que a isenção é causa de exclusão 

do crédito tributário, pelo qual a obrigação tributária decorrente do fato 

gerador é advinda de lei, “in verbis”: Art. 176 A isenção, ainda quando 

prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as 

condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que 

se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Sendo assim o inciso III 
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do artigo 151 da Constituição Federal estabelece que a União não pode 

instituir isenções de tributos de competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, o que se denomina doutrinariamente de 

vedação às isenções heterônomas. Desta forma as isenções de impostos 

e taxas devem ser realizadas em conformidade com a Legislação de cada 

município sobre o assunto, sendo que tais isenções fiscais decorrem de 

lei e não comportam interpretação extensiva. No caso dos autos aplica-se 

a observação ao Código Tributário Municipal, especificamente o artigo 23 

da Lei Complementar n° 022/1994, “in verbis”: “Art. 23 – É isento do 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, sob a condição 

de que cumpra as exigências da legislação do município, o prédio ou 

terreno. (...) III –Os imóveis pertencentes aos inválidos, idosos, carentes e 

aposentados desde que correspondente ao imóvel de propriedade do 

requerente ou usufrutuário constituído por documento hábil, que nele 

resida ou ainda, havendo no mesmo lote, qualquer outro tipo de edificação, 

que comprovadamente este não haja finalidade lucrativa, ou se estiver, a 

constituição de renda familiar agregada a renda do imóvel não poderá ser 

superior a 05 (cinco) UPMs (Unidade Padrão Municipal) mensais. §1° - 

Para os efeitos do presente artigo é considerado: (...) b)Idoso: o cidadão 

com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que depende financeiramente 

de terceirose cuja renda familiar não ultrapasse o valor de 05 (cinco) 

UPMs mensais;Carente:o cidadão cuja renda familiar, comprovadamente, 

não ultrapasse ao valor mensal equivalente a 05 (cinco) UPMs mensais; § 

3º -A isenção só será concedida se o Requerente não possuir débitos de 

qualquer natureza junto ao Fisco, excetuando-se os casos de 

parcelamento devidamente em dia com o pagamento.” Dá analise dos 

autos verifica-se que os débitos relativos aos IPTU´s já se encontram 

consolidados e inscritos na dívida ativa, e, consequentemente a 

requerente já esta inscrita em dívida ativa e, portanto, não preenche os 

requisitos para concessão de isenção neste momento. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISENÇÃO DO IPTU. 

INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI. REQUISITOS LEGAIS NÃO 

PREENCHIDOS. 1. A isenção de IPTU deve ser interpretada de forma literal, 

ao teor do art. 110, § 5º da Lei Municipal nº 1.657/2002. 2. A isenção 

depende do preenchimento de condições e requisitos legais, de forma que 

uma vez não demonstrados o contribuinte não faz jus à isenção do 

pagamento do IPTU. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (TJ-GO - APL: 02163544120158090010, Relator: ITAMAR DE 

LIMA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 29/05/2019) Desta forma, subsistindo débitos fiscais a 

requerente não preenche os requisitos para concessão da isenção, 

sendo devido os IPTU´s referentes aos anos de 2015 a 2019. Ademais, 

verifica-se que a isenção gera efeitos após a data de requerimento 

administrativo, não sendo possível a retroatividade, conforme 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

IPTU. ISENÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

IRRETROATIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Nos termos dos art. 176 e 179, 

do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as 

condições e depende do preenchimento de requisitos exigidos para a sua 

concessão. 2. No caso, a isenção concedida administrativamente à viúva 

nos anos de 2014 e 2016, não pode ser aproveitada para os exercícios 

anteriores, tendo em vista que a Lei Municipal exige prévio requerimento 

administrativo. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076422666, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - AC: 

70076422666 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 05/04/2018) RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SAPIRANGA. ISENÇÃO 

DE IPTU. DECLARAÇÃO PARA ANOS VINDOUROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à pretensão de declaração de 

isenção do IPTU para os anos vindouros. 2. Com efeito, considerando que 

o Código Tributário Nacional estabelece que a outorga da isenção tributária 

deve ser interpretada de forma literal (art. 111, II , do CTN), restam 

vedadas outras formas de interpretação que ampliem o benefício fiscal 

mediante analogia. 3. Dessa forma, diante da inviabilidade de interpretação 

extensiva, na hipótese de isenção do IPTU, a concessão do benefício 

deve ser limitada a cada exercício do imposto, impondo-se ao contribuinte 

a cada ano a comprovação perante a administração do atendimento aos 

requisitos legais para isenção. 4. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso 

Cível, Nº 71008152431, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado 

em: 18-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008152431 RS, Relator: Alan 

Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/02/2020). O 

ente público negou o pedido administrativo de isenção do IPTU formulado 

pela requerente que, no meu entender, está em consonância com a Lei 

regente, haja vista que a isenção é concedida se preenchido os requisitos 

estabelecidos legalmente, não tendo a requerente preenchido todos os 

requisitos. Por fim, o pedido de prescrição correspondente aos tributos 

referentes aos anos de 2009 a 2014, verifica-se que ocorreu o fenômeno 

da prescrição, motivo pelo qual entendo pela exclusão do IPTU ante a 

prescrição. Posto isto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da 

inicial para declarar prescrito o crédito tributário referente ao IPTU dos 

anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, correspondente ao imóvel 

de propriedade da requerente, localizado na Rua 4, lote 13, quadra 07, 

Jardim Nazaré, Tangará da Serra, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001621-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

ERIKO SANDRO SUARES OAB - MT0008264A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001621-03.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MANOEL ALBUQUERQUE 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Feito em ordem. 

Não há nulidades a declarar ou irregularidades a sanar. Sem preliminares, 

passo ao exame do Mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal 

ajuizada por MANOEL ALBUQUERQUE em face do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA, ambos qualificados nos autos, em que alega o 

reclamante, em apertada síntese, que incidiu sobre seu imóvel contribuição 

de melhoria em decorrência de pavimentação asfáltica sem a observância 

dos requisitos elencados no art. 82, I do CTN, bem como que requer a 

isenção do IPTU ante a sua situação de carência e que seja declarado 

inexistente os débitos lançados referentes ao IPTU. A reclamada, em 

contestação, alega improcedência do pedido haja vista que não houve 

nenhuma irregularidade a respeito do lançamento tributário em questão, 

bem como que não é possível a concessão de isenção do IPTU tendo em 

vista que o requerente não preenche os requisitos legais. O cerne da 

questão consiste em definir se a autora, preenche os requisitos 

autorizadores de concessão de isenção do IPTU, conforme prescrito em 

Lei Municipal, e se é possível declarar inexistente os débitos já lançados 

referente ao imposto em discussão, bem como que declarar a ilegalidade 

da contribuição de melhoria. Inicialmente, cabe reconhecer de ofício a 

prescrição tributária dos IPTU´s referente aos anos de 2012 a 2014 haja 

vista o lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, conforme prescrito no 

artigo 174 do Código Tributário Nacional. Neste sentido, se tratando de 

lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a 

Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário, 
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conforme preconiza o artigo 174 do CTN, referente ao IPTU inicia um dia 

após o vencimento para pagamento. Ainda, o parcelamento de ofício da 

dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da 

prescrição, tendo em vista que não restou comprovado pela reclamado 

que o contribuindo anuiu com o parcelamento. Pois bem. O artigo 176 do 

Código Tributário Nacional prescreve que a isenção é causa de exclusão 

do crédito tributário, pelo qual a obrigação tributária decorrente do fato 

gerador é advinda de lei, “in verbis”: Art. 176 A isenção, ainda quando 

prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as 

condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que 

se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Sendo assim o inciso III 

do artigo 151 da Constituição Federal estabelece que a União não pode 

instituir isenções de tributos de competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, o que se denomina doutrinariamente de 

vedação às isenções heterônomas. Desta forma as isenções de impostos 

e taxas devem ser realizadas em conformidade com a Legislação de cada 

município sobre o assunto, sendo que tais isenções fiscais decorrem de 

lei e não comportam interpretação extensiva. No caso dos autos aplica-se 

a observação ao Código Tributário Municipal, especificamente o artigo 23 

da Lei Complementar n° 022/1994, “in verbis”: “Art. 23 – É isento do 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, sob a condição 

de que cumpra as exigências da legislação do município, o prédio ou 

terreno. (...) III –Os imóveis pertencentes aos inválidos, idosos, carentes e 

aposentados desde que correspondente ao imóvel de propriedade do 

requerente ou usufrutuário constituído por documento hábil, que nele 

resida ou ainda, havendo no mesmo lote, qualquer outro tipo de edificação, 

que comprovadamente este não haja finalidade lucrativa, ou se estiver, a 

constituição de renda familiar agregada a renda do imóvel não poderá ser 

superior a 05 (cinco) UPMs (Unidade Padrão Municipal) mensais. §1° - 

Para os efeitos do presente artigo é considerado: (...) b)Idoso: o cidadão 

com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que depende financeiramente 

de terceirose cuja renda familiar não ultrapasse o valor de 05 (cinco) 

UPMs mensais;Carente:o cidadão cuja renda familiar, comprovadamente, 

não ultrapasse ao valor mensal equivalente a 05 (cinco) UPMs mensais; § 

3º -A isenção só será concedida se o Requerente não possuir débitos de 

qualquer natureza junto ao Fisco, excetuando-se os casos de 

parcelamento devidamente em dia com o pagamento.” Dá analise dos 

autos verifica-se que os débitos relativos aos IPTU´s já se encontram 

consolidados e inscritos na dívida ativa, e, consequentemente a 

requerente já esta inscrita em dívida ativa e, portanto, não preenche os 

requisitos para concessão de isenção neste momento. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISENÇÃO DO IPTU. 

INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI. REQUISITOS LEGAIS NÃO 

PREENCHIDOS. 1. A isenção de IPTU deve ser interpretada de forma literal, 

ao teor do art. 110, § 5º da Lei Municipal nº 1.657/2002. 2. A isenção 

depende do preenchimento de condições e requisitos legais, de forma que 

uma vez não demonstrados o contribuinte não faz jus à isenção do 

pagamento do IPTU. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (TJ-GO - APL: 02163544120158090010, Relator: ITAMAR DE 

LIMA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 29/05/2019) Desta forma, subsistindo débitos fiscais a 

requerente não preenche os requisitos para concessão da isenção, 

sendo devido os IPTU´s referentes aos anos de 2012 até o ano corrente. 

Ademais, verifica-se que a isenção gera efeitos após a data de 

requerimento administrativo, não sendo possível a retroatividade, 

conforme entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO. IRRETROATIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Nos termos dos art. 176 

e 179, do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as 

condições e depende do preenchimento de requisitos exigidos para a sua 

concessão. 2. No caso, a isenção concedida administrativamente à viúva 

nos anos de 2014 e 2016, não pode ser aproveitada para os exercícios 

anteriores, tendo em vista que a Lei Municipal exige prévio requerimento 

administrativo. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076422666, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - AC: 

70076422666 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 05/04/2018) RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SAPIRANGA. ISENÇÃO 

DE IPTU. DECLARAÇÃO PARA ANOS VINDOUROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à pretensão de declaração de 

isenção do IPTU para os anos vindouros. 2. Com efeito, considerando que 

o Código Tributário Nacional estabelece que a outorga da isenção tributária 

deve ser interpretada de forma literal (art. 111, II , do CTN), restam 

vedadas outras formas de interpretação que ampliem o benefício fiscal 

mediante analogia. 3. Dessa forma, diante da inviabilidade de interpretação 

extensiva, na hipótese de isenção do IPTU, a concessão do benefício 

deve ser limitada a cada exercício do imposto, impondo-se ao contribuinte 

a cada ano a comprovação perante a administração do atendimento aos 

requisitos legais para isenção. 4. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso 

Cível, Nº 71008152431, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado 

em: 18-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008152431 RS, Relator: Alan 

Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/02/2020). 

Neste sentido, a isenção é concedida se preenchido os requisitos 

estabelecidos legalmente, não tendo a requerente preenchido todos os 

requisitos, tendo em vista que possui débitos junto ao ente não há que se 

falar em isenção até que preencha todos os requisitos legais. Ainda, o 

requerente alega que a requerida realizou pavimentação asfáltica e 

drenagem superficial da área, situação na qual o notificou sobre o 

lançamento da contribuição de melhoria referente à realização da obra, 

sem contudo preencher os requisitos legais para tanto, especificamente 

quanto a menção da valorização imobiliária no edital de notificação e 

lançamento do mencionado imposto. Dá análise dos documentos anexos 

ao processo é possível verificar que o Município reclamado não indicou no 

citado Edital n° 06/2015 a valorização imobiliária decorrente da obra 

pública, não observando assim os requisitos elencados no art. 82, I do 

CTN. Dispõe o art. 82, I, “e” do CTN, que é requisito mínimo da contribuição 

de melhoria a “determinação do fator de absorção do benefício da 

valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, 

nela contidas”. Neste sentido, a jurisprudência aplica o preceituado em lei, 

da qual a valorização decorrente de obra pública não pode ser presumida 

para incidência da contribuição de melhoria, devendo ser demonstrada 

pela administração pública: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FREDERICO 

WESTPHALEN. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO 

COMPROVADA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. 1. No caso 

dos autos inexiste comprovação da efetiva valorização do imóvel a 

garantir a legitimidade da cobrança de contribuição de melhoria feita pelo 

Município, mostrando-se ilegal sua exigibilidade. 2. Sentença de 

procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46 da Lei nº 9.099/1995.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso 

Cível, Nº 71009140252, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado 

em: 18-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71009140252 RS, Relator: Alan 

Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/02/2020) 

Neste mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. 

VALORIZAÇÃO PRESUMIDA. IRREGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. O valor 

exigido a título de contribuição de melhoria deve se relacionar com a 

valorização efetivamente experimentada pelo proprietário do imóvel 

afetado pela obra pública. Impossibilidade de presunção do montante de 

valorização de acordo com a proporção de metragem de cada imóvel. 

Inteligência dos arts. 81 e 82 do CTN e do Incidente de uniformização de 

jurisprudência n.º 70017418146. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70083287813, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 

17-12-2019) (TJ-RS - AC: 70083287813 RS, Relator: Carlos Roberto 

Lofego Canibal, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: 18/12/2019) Desta forma, é possível verificar que não 

restam preenchidos os requisitos legais para o lançamento da contribuição 

de melhoria, tendo em vista que não indicou a valorização imobiliária 

decorrente da obra pública realizada no bairro do requerente para 

justificar a incidência do imposto. Posto isto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido da inicial para declarar a ilegalidade do 

lançamento tributário da contribuição de melhoria, correspondente ao 

imóvel de propriedade do requerente, localizado na Rua 2, lote 08, Jardim 

Shangri-lá, Tangará da Serra, declarando inexistentes os débitos 

correspondentes a contribuição de melhoria; DECLARAR, de ofício, a 
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prescrição dos IPTU´s referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas e 

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

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEU COURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITAITUBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO FABRICIO ANTUNES OAB - PA010970 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000881-16.2017.8.11.0055. REQUERENTE: ERINEU COURA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE ITAITUBA Vistos etc. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Justifico a demora na prolação desta sentença, em virtude do grande 

acúmulo de processos conclusos para sentença, além da necessidade de 

priorizar o julgamento de processos que contam com prioridade legal e os 

inseridos na Meta 2 CNJ 2019. Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). O requerente ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE de AUTO DE INFRAÇÃO para que seja declarada nulidade 

dos processos administrativos de nº 0000141228 e 0002810809, 

determinando o cancelamento das sanções aplicadas e a exclusão do 

prontuário do autor das referidas infrações. Narra o reclamante que foi 

notificado por uma infração de trânsito na qual o condutor teria 

estacionado o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla, na data de 

16/03/2017. Ocorre que o requerente nunca esteve naquela comarca, 

sendo que o veículo nunca saiu do Estado de Mato Grosso. Alega 

inclusive que na data da ocorrência esteva na Cidade de Tangará da 

Serra/MT cuidando de seus afazeres habituais, inclusive efetuou o 

pagamento de taxas do Detran e IPVA incidentes sobre o veículo na 

mesma data da infração, na Agência do Banco do Brasil de Tangará da 

Serra/MT, conforme comprovantes de pagamentos anexos. Requer a 

procedência dos pedidos da inicial. Sem contestação nos autos. Pois bem. 

Dá análise dos autos é possível verificar que razão assiste ao requerente, 

haja vista que diante da notificação n° 141228 constando a penalidade 

discutida nos autos, bem como declarações de vizinhos e comprovantes 

de pagamentos datados de 17/03/2017, demonstrando que o reclamante 

estava nesta comarca quando a reclamada aplicou a citada penalidade. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA. CLONAGEM. 

Está comprovado que o autor estava em outro lugar no momento da 

infração, sendo impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Na 

multa está constando que o condutor foi advertido no ato (por dirigir sem 

cinto de segurança), entretanto, algo está duvidoso na autuação, pois o 

condutor não foi identificado no ato da infração, conforme se depreende 

pela cópia do documento na fl. 59. Desse modo, há clara dúvida quanto a 

possibilidade de o veículo ter sido clonado. Danos morais.... (TJ-RS - AC: 

70047894860 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de 

Julgamento: 05/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 21/09/2012) Desta forma, tendo em vista que o 

requerente comprova fato constitutivo de seu direito, bem como que na 

data da infração estava em Tangará da Serra/MT e não na comarca da 

requerida, tenho que a infração oriunda daquela data e comarca devem 

ser declaradas nulas. 3. Dispositivo: Ante o exposto, OPINO, pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para declarara a nulidade dos 

procedimentos administrativos nº 0000141228 e 0002810809, bem como o 

cancelamento das sanções aplicadas e a exclusão do prontuário do 

requerente das referidas infrações. Torno definitiva os efeitos da tutela de 

urgência concedida. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem 

custas, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSENIL SOARES DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 31405518). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000192-98.2019.8.11.0055 Reclamante: RICARDO MARTINS FIRMINO 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 

Alega o Reclamante na petição inicial que teve o fornecimento de energia 

elétrica interrompido indevidamente, argumenta para tanto que chegou em 

sua residência em 30/01/2019 quando verificou a ausência de energia e 

produtos estragados na geladeira, não sabendo precisar a data da 

suspensão, pelo que estava em viagem de trabalho de 5 (cinco) dias, 

necessitando ir para um hotel pelo que não havia como ficar no local sem 

o fornecimento. Argumenta que havia requerido a troca de titularidade da 

unidade consumidora em 11/01/2019, não havendo faturas em aberto 

aptas a corroborar com a suspensão, tendo buscado a Reclamada no dia 

subsequente, sendo informado de que por equívoco havia sido desligada 

a unidade consumidora por requerimento do antigo titular, e, ainda assim 

somente religou no dia seguinte, não tendo sido observado que o 

Reclamante já havia pleiteado a transferência de titularidade. Por fim, 

requer o pagamento pelos danos materiais decorrentes de duas diárias em 

hotel e indenização por danos morais. A Reclamada, em defesa, afirma 

que não restaram demonstrados os fatos alegados, inexistindo dever de 

indenizar. No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e as 

provas nele produzidas, verifica-se que razão assiste ao Reclamante, 

pelo que, restou claramente demonstrado que por erro da Reclamada 

houve a suspensão do fornecimento de energia, bem como a demora da 

religação após a constatação. Diante disso, tenho que houve falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada, visto que não poderia ter 

efetuado a suspensão da energia elétrica na unidade consumidora do 

Reclamante sem débitos em aberto ou motivo justo. Sendo assim, restou 

provado a ofensa à imagem do Reclamante ante a suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica, razão pela qual a Reclamada deve ser 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais causados a 

parte autora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO 

REALIZADO COM ATRASO, MAS ANTERIOR AO CORTE. AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$5.000,00 (CINCO 

MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 

OBSERVADOS. DANO MATERIAL INCOMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RESSARCIMENTO. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO DOS 

RECURSOS. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. (TJ-RJ - APL: 

04348205520128190001 RJ 0434820-55.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 13/03/2014, DÉCIMA 

NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/03/2014 00:01)”. No mais, 

restando demonstrados os gastos oriundos de diária de hotel 

comprovados através de NF, o qual o Reclamante necessitou utilizar pela 

ausência do fornecimento do serviço em sua residência, merece 

acolhimento o pleito de restituição dos valores desembolsados. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no 

valor de R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros de 1% a.m. a partir do desembolso. CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002365-32.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO FRAGA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o Autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 31441400). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BROIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 31383803). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LEANDRO BORGES PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI S/A (empresa 

em recuperação judicial) em face de NEUZA LEANDRO BORGES PEREZ. 

Em síntese, os embargos versam sobre excesso de execução 

decorrentes da utilização parâmetros equivocados para o cálculo do 

montante da condenação. A embargada, em resposta aos embargos, 

aquiesceu ao pleito da embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre 

as partes o quantum da condenação, procedentes são os termos dos 

embargos opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução 

perfaz a monta de R$ 89,82 (oitenta e nove reais e oitenta e dois 

centavoss), tal qual exposto nos embargos à execução. Ante o exposto, 

opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Transitado em julgado, certifique-se e conclusos para deliberação quanto 

a forma de pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior do 

formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEVINA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela requerida, pois, não há dúvidas de que os descontos 

ocorreram na conta corrente da autora vinculada à entidade ré, por tal 

motivo, não há falar em ilegitimidade passiva. Nessa hipótese, o artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que os fornecedores de 

produtos e prestação de serviços são responsáveis solidariamente pelos 

vícios deles decorrentes. Assim, entendo que ambas as rés estão na 

cadeia de fornecedores da relação consumerista discutida nos autos, por 

tal motivo, não há falar em ilegitimidade passiva. Presentes os 
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pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Para os consumidores é possível a 

“facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 8.078/1990). Neste 

ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são verossímeis, bem 

como se mostra o consumidor parte frágil e hipossuficiente nessa relação 

de consumo, não possuindo conhecimento específico sobre os serviços 

prestados pela ré e nem meios de constituir amplo acervo probatório. Dito 

isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inverte-se o ônus da prova. A parte autora, em síntese, narra que é 

aposentada segurada do INSS e teve descontos realizados indevidamente 

sobre os seus proventos, os referidos descontos decorrentes de 

negócios jurídicos desconhecidos pela autora e com débito em conta 

autorizada pela instituição financeira. Todavia, nega veemente ter 

realizado qualquer negócio jurídico com a ré. Salienta ter buscado resolver 

o imbróglio administrativamente, porém, tal medida se mostrou infrutífera. 

Diante desse fato pleiteia a repetição em dobro dos valores cobrados de 

forma indevida, bem como a compensação por danos morais que alega ter 

sofrido da conduta da ré. Depreende-se dos autos, que a parte autora e a 

ré SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIAS/A realizaram 

acordo extrajudicial (cf.ID n. 29998535 ). Verifica-se dos termos do 

acordo, que na transação a ré SUL AMERICA SEGUROS se comprometeu 

a realizar o pagamento ao Autor para fim do litigio referente a danos 

materiais e danos morais, na quantia de R$ 3.000, (três mil) reais, 

pleiteando pela homologação e extinção do feito, conforme artigo 487, III, b, 

do Código Processo Civil. A parte autora manifestou pelo prosseguimento 

do feito em relação à segunda requerida. A ré BRADESCO S/A afirma que 

não formou qualquer relação jurídica com a autora, não realizou conduta 

ilícita apenas serviços bancários solicitados. Alega que não possui 

responsabilidade civil por atos de terceiros. Assevera que a autora não 

comprovou o evento que lhe trouxe abalo suscetível de indenização por 

danos morais e materiais, pugna pela improcedência da demanda. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela parte autora, eventual responsabilidade por fraude perpetrada por 

terceiros e as consequências daí advindas. Diante dessa negativa, 

caberia à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do 

autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

porque inviável a produção de prova negativa. Entretanto, a Ré não trouxe 

prova da contratação que legitimaria a cobrança em conta corrente contra 

os quais se insurge a parte autora. Logo, o requerido não se desincumbiu 

de comprovar a contratação e, portanto, de fato impeditivo do direito da 

parte autora. Destarte, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe cabia, 

nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, de rigor a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o 

consequente cancelamento dos descontos efetuados junto ao benefício 

da parte requerente. Diante dessas particularidades, entendo inexistir 

negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar os descontos. Aliás, é 

oportuno consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta 

exclusiva do fornecedor de serviços, não podendo o consumidor 

responder por eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência 

desta não caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se 

o fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Logo, considerando 

que os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente 

são ilegais e indevidos, deve a requerida ser condenada a restituir os 

valores descontados do benefício previdenciário da requerente. Quanto à 

responsabilidade civil, tem-se que a do fornecedor por defeitos relativos à 

prestação de serviço, é objetiva, a teor da simples leitura do art. 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso a responsabilidade pelos 

danos decorrentes deste ato é da ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), tanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] 

Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas necessárias à 

realização de venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos 

decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não 

comprovou ter agido com a diligência devida para regularidade da 

negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). É oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Assim, considerando 

ser a ré responsável pelos descontos indevidos nos proventos do autor, 

necessário é que os danos advindos desta negligência sejam devidamente 

reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de descontos não autorizados, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Neste 

sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA 

CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 

618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 10/07/2012) 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No entanto, tendo 

em vista que uma das rés já assumiu o pagamento do valor de R$ 

3.000,00, deve o requerido BRADESCO ser condenado ao pagamento 

apenas da diferença, no valor de R$ 2.000,00. Outrossim, no tocante a 

indenização por danos materiais, entendo o pedido procedente. Isso 

porque não há dúvidas de que a ré – constatada a fraude – deveriam ter 

cancelado o contrato e as cobranças futuras, bem como devolvido todos 

os pagamentos realizados (e comprovados nos autos) pelo autor. Não o 

fazendo atuaram negligentemente. Deste fato surge o dever de repetir o 

indébito de forma dobrada, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC 

3. DISPOSITIVO: Em face do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado pelas partes (cf.ID n. . 29998535), o qual fica fazendo parte 

integrante desta decisão para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, com base no art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil, e julgo 

extinto o presente feito em relação a requerida SUL AMERICA SEGUROS 

DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A. Outrossim, com fundamento 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, para: a) Condenar a requerida BRADESCO 

S/A a restituir, de forma dobrada, o valor R$ 55,44 (cinquenta e cinco 

reais e quarenta e quatro centavos) sobre os quais incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora 

simples de 1% ao mês, a partir da citação; b) Condenar à requerida 

BRADESCO S/A no pagamento a parte autora do valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos 

proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). 

Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, 

tornando definitiva a obrigação de fazer. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Março de 2020. Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 20 Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 
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9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEVINA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela requerida, pois, não há dúvidas de que os descontos 

ocorreram na conta corrente da autora vinculada à entidade ré, por tal 

motivo, não há falar em ilegitimidade passiva. Nessa hipótese, o artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que os fornecedores de 

produtos e prestação de serviços são responsáveis solidariamente pelos 

vícios deles decorrentes. Assim, entendo que ambas as rés estão na 

cadeia de fornecedores da relação consumerista discutida nos autos, por 

tal motivo, não há falar em ilegitimidade passiva. De mais a mais, afasto a 

preliminar de ausência de pretensão resistida suscitada pela ré, pois é 

desnecessário prévio requerimento administrativo para o acesso à Justiça 

(salvo pontuais exceções), sob pena de nítida violação constitucional 

(CFRB, art. 5º, inc. XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora, em 

síntese, narra que é aposentada segurada do INSS e teve descontos 

realizados indevidamente sobre os seus proventos, os referidos 

descontos decorrentes de negócios jurídicos desconhecidos pela autora e 

com débito em conta autorizada pela instituição financeira. Todavia, nega 

veemente ter realizado qualquer negócio jurídico com a ré. Salienta ter 

buscado resolver o imbróglio administrativamente, porém tal medida se 

mostrou infrutífera. Diante desse fato pleiteia a repetição em dobro dos 

valores cobrados de forma indevida, bem como a compensação por danos 

morais que alega ter sofrido da conduta da ré. Depreende-se dos autos, 

que a autora e a ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

realizaram acordo em audiência de tentativa de conciliação. Verifica-se 

dos termos do acordo, que na transação a ré PORTO SEGURO se 

compromete a realizar o pagamento ao Autor para fim do litigio referente à 

apólice nº 33.1381.152872, na quantia de R$ 3.500, (três mil e quinhentos) 

reais, pleiteando pela homologação e extinção do feito, conforme artigo 

487, III, b, do Código Processo Civil. (cf.ID n. 22826320). A parte autora 

manifestou pelo prosseguimento do feito em relação à segunda requerida. 

A ré BRADESCO S/A afirma que não houve irregularidade de cobranças 

de qualquer espécie, não realizou conduta ilícita que atuou no 

desenvolvimento dos fatos como mero prestador de serviços bancários. 

Asseverou que possui convênio com a primeira requerida na qual emite a 

cobrança e o cadastra debito automático na conta do cliente. Alega que o 

evento não trouxe abalo suscetível de indenização por danos morais e 

materias, pugna pela improcedência da demanda. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela parte autora, 

eventual responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros e as 

consequências daí advindas. Diante dessa negativa, caberia à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável 

a produção de prova negativa. Entretanto, a Ré não trouxe prova da 

contratação que legitimaria a cobrança em conta corrente contra os quais 

se insurge a parte autora. Logo, o requerido não se desincumbiu de 

comprovar a contratação e, portanto, de fato impeditivo do direito da parte 

autora. Destarte, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, de rigor a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente 

cancelamento dos descontos efetuados junto ao benefício da parte 

requerente. Diante dessas particularidades, entendo inexistir negócio 

jurídico válido e eficaz apto a ensejar os descontos. Aliás, é oportuno 

consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta exclusiva do 

fornecedor de serviços, não podendo o consumidor responder por 

eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência desta não 

caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se o 

fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Logo, considerando 

que os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente 

são ilegais e indevidos, deve a requerida ser condenada a restituir os 

valores descontados do benefício previdenciário da requerente. Quanto à 

responsabilidade civil, tem-se que a do fornecedor por defeitos relativos à 

prestação de serviço, é objetiva, a teor da simples leitura do art. 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso a responsabilidade pelos 

danos decorrentes deste ato é da ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), tanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] 

Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas necessárias à 

realização de venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos 

decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não 

comprovou ter agido com a diligência devida para regularidade da 
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negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). É oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Assim, considerando 

ser a ré responsável pelos descontos indevidos nos proventos do autor, 

necessário é que os danos advindos desta negligência sejam devidamente 

reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de descontos não autorizados, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Neste 

sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA 

CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 

618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 10/07/2012) 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No entanto, tendo 

em vista que a reclamada PORTO SEGURO já assumiu o pagamento do 

valor de R$ 3.500,00, deve o reclamado BRADESCO ser condenado ao 

pagamento apenas do valor da diferença, qual seja, R$ 1.500,00. 

Outrossim, no tocante a indenização por danos materiais, entendo o 

pedido procedente. Isso porque não há dúvidas de que a ré – constatada 

a fraude – deveriam ter cancelado o contrato e as cobranças futuras, bem 

como devolvido todos os pagamentos realizados (e comprovados nos 

autos) pelo autor. Não o fazendo atuaram negligentemente. Deste fato 

surge o dever de repetir o indébito de forma dobrada, na forma do 

parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. DISPOSITIVO: Em face do exposto, 

homologo por sentença o acordo entabulado pelas partes (cf.ID n. 

22826320), o qual fica fazendo parte integrante desta decisão para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com base no art. 487, III, alínea b, 

do Código de Processo Civil, e julgo extinto o presente feito em relação a 

requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Outrossim, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para: a) Condenar a requerida BRADESCO S/A a restituir, de forma 

dobrada, o valor R$ 71,30 (setenta e um reais e trinta centavos) sobre os 

quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, 

mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação; b) Condenar 

à requerida BRADESCO S/A no pagamento a parte autora do valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

do desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente 

deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Março de 2020. Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 20 Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)
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1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela requerida Bradesco Vida e Previdência S/A, pois, não há 

dúvidas de que os descontos ocorreram na conta corrente da autora 

vinculada à entidade ré, por tal motivo, não há falar em ilegitimidade 

passiva. Nessa hipótese, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, 

preceitua que os fornecedores de produtos e prestação de serviços são 

responsáveis solidariamente pelos vícios deles decorrentes. Assim, 

entendo que ambas as rés estão na cadeia de fornecedores da relação 

consumerista discutida nos autos, por tal motivo, não há falar em 

ilegitimidade passiva. Ademais, afasto a alegação de prescrição, uma vez 

que presente feito não se trata de cobrança de contrato de seguro. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superada a preliminar suscitada, 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Para os consumidores é 

possível a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
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segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 

8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são 

verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora, em 

síntese, narra que é aposentada segurada do INSS e teve descontos 

realizados indevidamente sobre os seus proventos, os referidos 

descontos decorrentes de negócios jurídicos desconhecidos pela autora e 

com débito em conta autorizada pela instituição financeira. Todavia, nega 

veemente ter realizado qualquer negócio jurídico com a ré. Salienta ter 

buscado resolver o imbróglio administrativamente, porém, tal medida se 

mostrou infrutífera. Diante desse fato pleiteia a repetição em dobro dos 

valores cobrados de forma indevida, bem como a compensação por danos 

morais que alega ter sofrido da conduta da ré. A ré BRADESCO S/A afirma 

que a legalidade das cobranças devido à contratação do seguro 

devidamente autorizada pela autora, , pugnou pela improcedência da 

demanda. A ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A afirma que a autora 

contratou seguro Primeira Proteção Bradesco junto à ré. Alega que não 

realizou conduta ilícita apenas serviços bancários solicitados. Alega que 

não possui responsabilidade civil por atos de terceiros. Assevera que a 

autora não comprovou o evento que lhe trouxe abalo suscetível de 

indenização por danos morais e materiais, pugna pela improcedência da 

demanda. Diante dessa negativa, caberia à ré demonstrar a regularidade 

da dívida constituída em nome do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré Bradesco Vida e Previdência, em sua contestação, afirma 

que no presente caso houve regular contratação. Para tanto junta cópia 

de contrato assinado, conforme documento anexo à contestação. Em sua 

impugnação a autora afirma que as assinaturas constantes dos 

documentos juntados pelo banco réu não coincidem com as suas, razão 

pela qual inexistiria relação jurídica base. Analisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in 

casu, resta controversa a contratação pela parte autora, eventual 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, a negativação 

decorrente da cobrança destes e as consequências daí advindas. Neste 

cotejo, reputo assistir parcial razão à autora. A princípio, consigno que, 

icto oculi, as assinaturas constantes dos documentos da autora juntados 

com a inicial e a assinatura constante do contrato juntado pela ré são 

divergentes. Daí dizer que, sem necessidade de perícia[5], tratam-se de 

assinaturas apostas por pessoas diferentes, sendo possível concluir ter 

ocorrido fraude realizada por terceiro no presente caso. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: [...] À exegese da regra do art.420, I do CPC, perceptível ictu oculi 

a divergência entre as assinaturas do autor constantes de vários 

documentos processuais constantes dos autos (RG, Boletim de 

Ocorrência, Procuração, Termo de Audiência) e as grafias apostas nos 

campos do contrato bancário (cédula de crédito bancário) destinados à 

assinatura do emitente, absolutamente desnecessária a realização de 

prova pericial (grafotécnica). (AI 127620/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 14/08/2014) (grifo nosso). [...] Mostra-se despicienda a 

perícia grafoscópica quando a simples comparação das assinaturas é 

suficiente para formar o convencimento do julgador. Ao proceder a 

contratação, o banco e a concessionária devem analisar com zelo a 

autenticidade dos documentos apresentados pelo comprador, para evitar 

fraude provocada por terceiro, que não é considerado motivo apto a 

afastar o dever de indenizar. A fraude de terceiro só elide a 

responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que 

tomou as precauções no sentido de evitá-la. A inserção indevida do nome 

do consumidor junto aos órgãos de restrição ao crédito por dívida 

decorrente de fraude configura dano moral, passível de indenização, não 

sendo necessária a comprovação do dano, que no caso é presumido, em 

razão do abalo no crédito do consumidor. Hipótese de danum in re ipsa. Na 

fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais 

critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, conduz a 

manutenção do montante indenizatório. Comprovado o dano material 

recomenda-se sua reparação. Restituição em dobro. (Ap 12928/2011, DR. 

MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/06/2012, Publicado no DJE 22/06/2012) (grifo nosso). Ademais, 

presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

supramencionada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Nesse caso a responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato 

é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor 

(cf. art. 14 do CDC[6]), tanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das 

cautelas necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, 

responde pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se 

o comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar contratação de linha telefônica a terceiro fraudador 

concorreu diretamente para que o fato danoso suportado pela parte 

autora, assim, tenho que seu agir negligente ocasionou, mesmo que de 

forma concorrente, danos de ordem moral ao autor. Ainda, é oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido, mutatis 

mutandis, é o entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, conforme julgados abaixo colacionados: DANO 

MORAL - RECURSO TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - 

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - O recurso foi apresentado 

tempestivamente. Afastada a alegação preliminar de intempestividade. 2 - 

A empresa prestadora de serviço de TV a cabo pratica ato ilícito 

indenizável por não proceder com a devida cautela na análise dos dados 

cadastrais para instalação do serviço de TV a cabo, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou. A cobrança indevida do recorrido 

por fato de terceiro que teve seu nome utilizado para aquisição de 

serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser fixado de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) 

(grifo nosso). [...] Todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do 

nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). Entretanto, as Requeridas não trouxeram prova 

da contratação que legitimaria a cobrança em conta corrente contra os 

quais se insurge a parte autora. Logo, o requerido não se desincumbiu de 

comprovar a contratação e, portanto, de fato impeditivo do direito da parte 

autora. Destarte, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, de rigor a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente 

cancelamento dos descontos efetuados junto ao benefício da parte 

requerente. Diante dessas particularidades, entendo inexistir negócio 

jurídico válido e eficaz apto a ensejar os descontos. Aliás, é oportuno 

consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta exclusiva do 

fornecedor de serviços, não podendo o consumidor responder por 

eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência desta não 
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caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se o 

fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Logo, considerando 

que os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente 

são ilegais e indevidos, deve a requerida ser condenada a restituir os 

valores descontados do benefício previdenciário da requerente. Ademais, 

a segunda ré não demonstrou ter atuado com diligência quando permitiu os 

descontos na conta corrente do autor, tampouco ter se precavido em 

relação à possibilidade de fraude perpetrada por terceiro. Assim, entendo 

existente falha na prestação do serviço (contratação por terceiro 

fraudador) e consequente dever de compensar. Assim, considerando ser 

ambas as rés responsáveis pelos descontos indevidos na conta corrente 

do autor, mormente porque a elas competia o dever de cautela quanto aos 

seus negócios, necessário é que os danos advindos desta negligência 

sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de descontos não 

autorizados, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA 

CONTA CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 

10/07/2012). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição 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. Outrossim, no tocante a indenização por danos materiais, 

entendo o pedido procedente. Isso porque não há dúvidas de que a ré – 

constatada a fraude – deveriam ter cancelado o contrato e as cobranças 

futuras, bem como devolvido todos os pagamentos realizados (e 

comprovados nos autos) pelo autor. Não o fazendo atuaram 

negligentemente. Deste fato surge o dever de repetir o indébito de forma 

dobrada, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, para: a) Declarar inexistente o contrato que dá supedâneo aos 

descontos mensais nos subsídios da parte autora, e inexigíveis quaisquer 

cobranças desse pacto advindas; b) Condenar solidariamente as 

requeridas a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta 

corrente da autora, exclusivamente os comprovados nos autos (cf. ID 

n.23949429 e 23949435) sobre os quais incidirá correção monetária pelo 

INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao 

mês, a partir da citação; c) Condenar solidariamente as requeridas no 

pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, coma incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos 

comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Mantém-se a 

antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, tornando 

definitiva a obrigação de fazer. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 

de Abril de 2020. Vistostc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 22 Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - 

PRCESSO EXTINTO EM RAZÃO DE INCOMPETÊCNIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - RESTRIÇÃO COMERCIAL - CONSUMIDOR QUE 

NEGA TER CONTRAÍDO O DÉBITO - FORNECEDORA QUE APRESETOU 

DIVERSOS CHEQUES SUPOSTAMENTE EMITIDOS PELO CONSUMIDOR - 

ASSINATURAS COMPLETAMETNE DIFERENTES - VERIFICAÇÃO POSSIVEL 

MESMO A OLHOS LEIGOS - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOUTA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - 

PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO - VIOGÊNCIA AO ARTIGO 

515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC - FORNECEDORA QUE NÃO COMPROVOU 

A EFETIVA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL E VITÁVEL - 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ADOÇÃO DAS CUTELAS NECESSÁRIAS NO 

MOMENTO DE RECEBER OS CHEQUES - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - 

DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS - RECLAMAÇÃO 

PARCIALMETNE PROCEDENTE. "Configurado o ato ilícito, tem o consumidor 

direito à proporcional e razoável reparação pelos danos morais sofridos." 

(RI 688/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 05/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) [6] Neste 

sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A 

responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma objetiva, até 

porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas necessárias 

para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se 

utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão 

em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 

07/04/2015)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000933-41.2019.8.11.0055 Reclamante: ROGERIO DE SOUZA SILVA 

Reclamada: OI BRASIL TELECOM SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 
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pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais e restituição de valores ao argumento de 

que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, lastreando o pedido com a alegação de 

que não contratou os serviços, bem como que foi obrigado a quitar um 

débito de terceiro (Ancelmo), ainda assim permanecendo seu nome 

inserido. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é referente ao 

contrato firmado, apresentando contrato firmado anexo na petição da 

defesa, restando inadimplidas faturas, gerando a inserção em órgãos de 

proteção ao crédito, pugnando pela improcedência da presente demanda. 

Formula ainda pedido contraposto. O Reclamante impugnou os 

documentos apresentados na defesa, reiterando os fatos constantes na 

exordial, bem como afirmando que quitou valor acima do valor da 

inscrição, mesmo o débito sendo de terceiro, ainda assim mantendo a 

inserção do nome. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e trouxe aos autos documentos probatórios, bem 

como contrato assinado com assinatura idêntica à do Reclamante, 

contrato este não impugnado. Insta consignar que não restou 

demonstrado que o débito é de terceiro, estando as faturas anexas em 

nome do Reclamante (Id. 20697850 e 20697852), bem como os débitos 

pagos referem-se às faturas janeiro/2018 e fevereiro/2018 e o débito que 

originou a inscrição refere-se ao período de setembro/2018, pelo que não 

merece guarida a alegação de que o débito quitado é superior ao débito 

cobrado, pelo que não se trata das mesmas faturas. No mais, o fato do 

Reclamante não ter sequer impugnado o contrato anexo pela Reclamada 

na defesa leva à conclusão de que, diversamente do alegado, o 

Reclamante contratou os serviços e permaneceu inadimplente com o 

débito, não apresentando comprovante de pagamento do débito relativo ao 

período 09/2018. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada, não podendo se falar em inscrição 

indevida. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE 

CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL 

COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da parte autora 

em cadastros de inadimplentes, tendo em vista a alegação de ausência de 

relação contratual entre as partes, julgada improcedente na origem. 

Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito 

não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra o mesmo 

somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do 

mesmo diploma legal. Entretanto, consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do 

crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de 

praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive 

a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito. No 

caso telado, restou devidamente comprovada pela parte requerida, 

através dos documentos juntados nas fls. 60, a existência de cessão de 

crédito, bem como da existência da dívida, decorrente de contrato 

bancário firmado pela parte autora com o cedente, o qual por sua vez, 

cedeu ao ora recorrido a titularidade do crédito. Ao adquirir os créditos da 

instituição financeira, a requerida tem obrigação de exigir a comprovação 

da existência e da regularidade da dívida antes de promover a inclusão do 

nome consumidor nos órgãos de proteção, providência adotada pelo 

demandado. Assim, considerando que a empresa ré logrou êxito em 

demonstrar a regularidade do débito adquirido e levado a registro negativo, 

evidenciada está a legalidade de seu agir, o que enseja a improcedência 

dos pedidos e a manutenção da sentença. APELAÇÃO 

DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70080594575, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 

23-05-2019). No mais, restando demonstrada a origem do débito, merece 

procedência o pedido contraposto formulado pela Reclamada. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante na 

petição inicial. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR o 

Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no que tange ao débito 

discutido nos autos na importância de R$ 173,98 (cento e setenta e três 

reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do vencimento do 

débito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001388-06.2019.8.11.0055 Autor (a): LEONALDO DOS SANTOS 

PINHEIRO Ré (s): BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Rejeito a preliminar de inépcia da ausência, ausente qualquer dos vícios 

constantes no artigo 330, § 1º do CPC. Rejeito a preliminar de ausência de 

interesse de agir, pelo que não é obrigatória discussão administrativa 
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prévia. Vejamos: Em síntese, o autor narra que a parte ré a incluiu no 

cadastro de inadimplentes, porém ilustra que não possui relação jurídica 

com a Reclamada. Por tal razão, afirma que a inclusão no cadastro de 

inadimplentes se mostra indevida e ocasionou-lhe danos de ordem moral. 

A Reclamada afirma que houve contratação dos serviços, havendo 

inadimplemento, da qual decorreu a inserção dos dados do Reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, classifica os fatos narrados como 

mero aborrecimento impassíveis de ocasionar danos morais. Diante da 

afirmação autoral de que a inscrição é indevida, cabe às rés demonstrar a 

regularidade da dívida constituída e mantida em nome da parte autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

licitude da inscrição e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir razão à parte autora. Diante da ausência de comprovação 

de que existiam pendências financeiras ou até mesmo relação jurídica, não 

há dúvidas de que a parte ré agiu ilicitamente ao inscrever o nome da 

parte autora no cadastro de inadimplentes, desse fato exsurge o dever de 

compensar in casu. Considerando ser a parte ré responsável pela 

negativação, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, necessário é que os 

danos decorrentes desta omissão sejam devidamente reparados. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a 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. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 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. No que toca ao dano material pleiteado, 

consistente na devolução dobrada dos valores cobrados indevidamente 

pela parte ré, entendo, com fulcro na posição do Superior Tribunal de 

Justiça, que os requisitos para aplicação do instituto estão preenchidos in 

casu: o engano na cobrança indevida não foi justificado, ao contrário, há 

prova de conhecimento da falha operacional pela empresa ré – portanto, 

há má-fé na cobrança reiterada (requisito subjetivo), bem como houve 

cobrança indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos). 

Assim, procedente é o pedido de indenização por danos materiais, 

devendo a ré restituir os valores pagos indevidamente pelo autor, de 

forma dobrada, corrigidos monetariamente desde o desembolso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Declarar a inexistência de débito inscrito no 

cadastro de inadimplentes em nome do autor; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). Oficie-se os órgãos de proteção ao crédito para exclusão dos 

dados do Reclamante relativo ao débito discutido na presente demanda. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000544-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO MANUEL PEDRAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000544-56.2019.8.11.0055 Autor (a): DHIEGO MANUEL PEDRAO 

OLIVEIRA Ré (s): INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo, para que passe a constar 

TIM S/A. Encaminhe-se à secretaria para anotações de estilo. Rejeito a 

preliminar de ausência de interesse de agir, pelo que não é obrigatória 

discussão administrativa prévia. Vejamos: Em síntese, o autor narra que a 

parte ré a incluiu no cadastro de inadimplentes, porém ilustra que não 
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possui relação jurídica com a Reclamada. Por tal razão, afirma que a 

inclusão no cadastro de inadimplentes se mostra indevida e ocasionou-lhe 

danos de ordem moral. A Reclamada afirma que houve contratação dos 

serviços, havendo inadimplemento, da qual decorreu a inserção dos 

dados do Reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Por fim, classifica 

os fatos narrados como mero aborrecimento impassíveis de ocasionar 

danos morais. Diante da afirmação autoral de que a inscrição é indevida, 

cabe às rés demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em 

nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a licitude da inscrição e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir razão à parte autora. Diante da 

ausência de comprovação de que existiam pendências financeiras ou até 

mesmo relação jurídica, não há dúvidas de que a parte ré agiu ilicitamente 

ao inscrever o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, desse 

fato exsurge o dever de compensar in casu. Considerando ser a parte ré 

responsável pela negativação, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, 

necessário é que os danos decorrentes desta omissão sejam 

devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Neste 

sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a 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. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No 

que toca ao dano material pleiteado, consistente na devolução dobrada 

dos valores cobrados indevidamente pela parte ré, entendo, com fulcro na 

posição do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação 

do instituto estão preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida 

não foi justificado, ao contrário, há prova de conhecimento da falha 

operacional pela empresa ré – portanto, há má-fé na cobrança reiterada 

(requisito subjetivo), bem como houve cobrança indevida e pagamento 

pelo consumidor (requisitos objetivos). Assim, procedente é o pedido de 

indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os valores pagos 

indevidamente pelo autor, de forma dobrada, corrigidos monetariamente 

desde o desembolso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência de débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) ao autor, a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Ainda, opino manter a tutela antecipa 

alhures no ID. 19343172. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAM RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A (REQUERIDO)

MARBELL INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000217-14.2019.8.11.0055 Reclamante: CHRISTIAM RAMOS DE 

OLIVEIRA Reclamada: MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A Reclamada: 

MARBELL INFORMÁTICA EIRELI SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Acolho o pedido de decretação de revelia da Reclamada MARBELL 

INFORMÁTICA EIRELLI, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95. No entanto, 

deixo de aplicar seus efeitos em face do disposto no art. 345, inciso I do 

Código de Processo Civil, verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito 

mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles 

contestar a ação;” Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, 

eis que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos 

danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do 

serviço. Passo à análise do mérito. O Reclamante alega na inicial que no 

dia 30/10/2018 adquiriu 01 (um) aparelho Smartphone Motorola Z Play, tela 

5.5, Dual S 32CG + 3GB/Cam da Segunda Reclamada através do site da 
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Primeira Reclamada pelo valor de R$ 1.000,50 (um mil reais e cinquenta 

centavos), com previsão de entrega para 10/12/2018. Argumenta que 

verificou que na data de 03/12/2018 o produto sequer havia sido postado, 

tendo buscado as Reclamadas, sendo informado que houve problema no 

estoque e informando novo prazo de entrega para 21/12/2018. Ocorre que 

novamente o prazo não foi cumprido e diante da resolução requereu o 

cancelamento da compra em 27/12/2018 com restituição do valor. Por fim, 

argumenta que, embora o valor tenha sido restituído, sofreu abalo moral 

diante da frustração da expectativa e necessidade de utilização do 

produto para trabalho, pugnando pela indenização por danos morais. A 

Reclamada, em defesa, alega que não praticou ato ilícito, pelo que o 

produto foi adquirido via website, sendo responsabilidade do parceiro os 

eventos narrados, inexistindo dever de indenizar. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não 

apresentou nenhuma justificativa plausível para não ter efetuado a entrega 

do produto ao Reclamante dentro da data aprazada inicialmente ou dentro 

do prazo reagendado. No mais, não há dúvidas de que o produto tenha 

sido adquirido no site da Reclamada, conforme se verifica inclusive pelo 

documento anexo pela mesma. Diante disso, concluo que houve falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 14, par. 1º, I do CDC, em razão da 

não entrega do produto dentro do prazo avençado e sem qualquer 

justificativa na residência do autor. Por outro lado, resta evidente o 

descaso e desrespeito que foi empregado no atendimento ao consumidor 

pela Reclamada, fato este que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo, 

portanto, indenizar o Reclamante pelo dano moral experimentado, diante da 

perda do tempo útil, expectativa frustrada e impossibilidade de utilizar o 

produto adquirido. Corroborando: “EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO - 

PRODUTO NÃO ENTREGUE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE - Indene de 

dúvida que ocorreu falha na prestação de serviço por parte da ré e, ainda, 

tenho que situação vivenciada pelo autor não pode ser configurada como 

meros aborrecimentos. - A fixação do valor devido a título de indenização 

por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o 

valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 10133140007302001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2015)”. Ante o exposto, nos 

art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço 

para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as Reclamadas a indenizarem o 

Reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTA HELENA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000382-95.2018.8.11.0055 Reclamante: LEONARDO SANTA HELENA 

ALMEIDA Reclamado: BANCO BRADESCO SENTENÇA Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Para os consumidores é possível a 

“facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 8.078/1990). Neste 

ínterim, reputo que as afirmações do autor são verossímeis, bem como se 

mostra o consumidor parte frágil e hipossuficiente nessa relação de 

consumo, não possuindo conhecimento específico sobre os serviços 

prestados pela ré e nem meios de constituir amplo acervo probatório. Dito 

isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inverte-se o ônus da prova. O autor narra que na data de 23/11/2017 

agendou pagamento de sua fatura de energia para o dia 27/11/2017, no 

entanto, mesmo com saldo em conta o valor não foi compensado, 

ocasionando a suspensão do fornecimento de energia em sua residência. 

O Reclamado em sua defesa afirma que, após análise, constatou que o 

débito não foi creditado porque estava vencido, tratando-se de culpa 

exclusiva do consumidor. Assim, considerado que o autor agendou o 

pagamento e possuía saldo em conta, é notório que o Reclamado praticou 

ato ilícito ao não promover a compensação. Desta forma, considerando 

que o banco não demonstrou eventual redução de saldo em conta no 

período aludido do agendamento, infere-se evidente falha na prestação do 

serviço, porquanto, irretorquível que o pagamento deixou de ser realizado, 

a despeito da existência de montante disponível. Em vista disso, presente 

o nexo de causalidade, o banco deve indenizar. A jurisprudência é 

pacífica no mesmo sentido, trazendo-se à baila a seguinte ementa: 

0031593-04.2009.8.02.0001 Classe/Assunto: Apelação / Indenização por 

Dano Moral Relator(a): Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo Comarca: 

Maceió Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data do julgamento: 06/02/2020 

Data de publicação: 10/02/2020 Outros números: 001.09.031593-7 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AGENDAMENTO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO VESTIBULAR. 

PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO. EXISTÊNCIA DE SALDO 

SUFICIENTE EM CONTA-CORRENTE PARA SUPORTAR O DÉBITO DO 
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PAGAMENTO AGENDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Ademais, considerando-se 

as circunstâncias do caso, de lesão aos direitos da personalidade do 

autor (especialmente à sua imagem), a condição econômica das partes, os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico 

da condenação, entende-se que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do pagamento 

indevido (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. b) Declarar inexistente o contrato 

discutido na presente demanda, bem como declarar inexigíveis as 

cobranças deste advindas, sob pena de aplicação de multa. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002496-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT7821-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT0015256A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002496-07.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JULIO CESAR GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 

da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIO 

CESAR GOMES DA SILVA em desfavor do UNEMAT, objetivando a 

declaração de nulidade dos contratos temporários e recebimento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sobre a remuneração bruta 

referente ao período de 10/2013 a 22/08/2018, no valor atualizado de R$ 

22.895,98 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e 

oito centavos). Citado, o requerido apresentou a contestação (id. 

17584884). DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. I – PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no 

artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "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." Ultrapassado o prazo quinquenal 

verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas do ano de 

março/2008 a março/2013, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

07/11/2018. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período de março/2008 a março/2013, prescrição inclusive 

reconhecida pelo requerente. II - MÉRITO É cediço que, os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. A Lei 

Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: “Art. 2º Considera-se necessidade 

temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências 

em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de 

recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - 

admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive 

estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - 

UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; 

(...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado 

observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses 

previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; II - 

12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do 

art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; 

(...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo 

admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as 

condições que ensejaram a contratação. (...) Art. 18 O contratado 

segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: I - receber 

atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado 

com o órgão/entidade; II - ser nomeado ou designado, ainda que a título 

precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança; III - ser novamente contratado, com fundamento 

nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do 

encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, 

III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.” (Grifei) A reiterada 

contratação temporária não se enquadra na legislação vigente, porque, a 

prestação de serviços temporários extrapolou o prazo máximo 

estabelecido pela legislação e não observou o intervalo de 12 (doze) 

meses. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras 

constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo 

determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos 

contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90. 

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador 

cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no 

art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” 

Nesse sentido é a jurisprudência do STF: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
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EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (g.n.) Sendo 

assim, tenho que o pedido da inicial deve ser julgado procedente. Diante 

do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial 

para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o 

requerido a pagar a requerente 8% da remuneração bruta 

(correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador 

a título de FGTS) no período de 10/2013 a 22/08/2018, no valor atualizado 

de R$ 22.895,98 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e 

noventa e oito centavos), a ser acrescido de juros de 0,5% ao mês desde 

a citação; e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos 

termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 870947/SE; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto 

os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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SILVIA CECAGNO GUCHERT (REQUERENTE)
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TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000257-93.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SILVIA CECAGNO GUCHERT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ajuizada por SILVIA CECAGNO 

GUCHERT em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração de nulidade do lançamento fiscal das CDA´s de n° 2018/59482, 

2018/91450 e 2018/1049140. Liminar concedida nos autos para determinar 

a suspensão da exigibilidade do IPVA incidente ao veículo dos exercícios 

fiscais de 2014 a 2018 e o cancelamento do protesto. É o suficiente a 

relatar. PERDA DO OBJETO Rejeito a alegação de perda do objeto, haja 

vista que resta necessário analisar a legalidade do lançamento do crédito 

tributário. Não obstante a liminar concedida, verifica-se que foi 

determinado a suspensão da exigibilidade e não ocorreu a análise de sua 

legalidade por não ser em sede sumária o momento de tal análise. Desta 

forma, passo ao exame da legalidade do lançamento do crédito tributário. 

Fundamento e decido. A requerente alega, em síntese, que vem sofrendo 

cobranças indevidas de IPVA inscritos em dívida ativa, referente ao 

veículo Voyage 1.0, o qual foi objeto de ação de busca e apreensão e 

consequentemente levado a leilão em 31/03/2014, ocasião na qual passou 

a não compor mais o patrimônio da requerente, sendo que atualmente 

encontra-se transferido a terceiro junto ao Estado de Mato Grosso do Sul, 

não sendo legitima a requerida em cobrar tributo de veículo de outra 

competência territorial desde 2016. Sustenta que o veículo com a placa 

DTD 886 está em nome de terceiro, registrado no Detran/MS, inclusive 

havendo cobranças do IPVA atrasado de 2016 até a data de protocolo 

desta ação, daquele terceiro e não da requerente Em manifestação, a 

reclamada sustenta perda superveniente do objeto ante ao cumprimento 

liminar. Requer a extinção do processo. Pois bem. Dá análise dos autos, 

especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos 

confirmam as alegações do requerente notadamente de que o veículo foi 

objeto de leilão ainda no ano de 2014, não pertencendo mais seu 

patrimônio desde então, sendo que o veículo foi alienado por força de 

ordem de busca e apreensão proferida nos autos do processo cód. 

165963 que tramitou perante a 1ª Vara Cível desta Comarca. Desta forma 

a transferência de titularidade, por força de leilão, ainda no ano de 2014, 

além de constar expressamente do documento anexo no Id. 18188958, foi 

reconhecida na r. sentença anexa no id. 18188959, situação na qual a 

requerente constitui e comprova, com segurança que não é mais 

proprietária do bem no momento da exação. Não obstante, além de ter 

ocorrido a transferência do veículo a terceiro adquirente no leilão, o 

veículo foi objeto de transferência para outra unidade da federação no 

ano de 2016 (Id. 18188960), situação que demonstra que o Estado 

reclamado sequer tem legitimidade para cobrança de parte do débito 

inscrito em dívida ativa sendo tal ato considerado ilegal. Desta análise 

probatória conclui-se que a cobrança viola o disposto no art. 9° da Lei 

Federal n° 7.301/2000 e art. 155, III, da Constituição Federal. Neste sentido, 

a inscrição na dívida ativa e protesto foram ilegítimos, bem como que não 

há efetivamente como considerar a ocorrência de fato gerador haja vista 

que este decore da propriedade do veículo. Ainda, o bem não compõe o 

acervo patrimonial da promovente e não há como efetivamente considerar 

a ocorrência do fato gerador. Ante o exposto, opino pela procedência da 

pretensão contida na inicial, apenas para: DECLARAR a nulidade do 

lançamento fiscal das CDA´s nº 2018/59482, 2018/91450 e 2018/1049140, 

e consequentemente declarar inexistente os débitos correspondentes a 

qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade 

decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos. 

Determino, ainda que a reclamada realize a regularização cadastral dos 

registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário para 

evitar responsabilidades futuras, extinguindo o processo com resolução 

de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Mantenho e torno definitiva a 

liminar concedida nos autos, bem como considero satisfeita a obrigação 

de fazer referente ao cancelamento das CDA´s acima descritas. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

LEICIMAR MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000700-44.2019.8.11.0055 Reclamante: LEICIMAR MARQUES DE 

ALMEIDA Reclamante: FREDSON DE OLIVEIRA GONÇALVES Reclamada: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A Reclamada: R. A. 

F. CORTES & CIA LTDA ME Reclamada: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA EPP S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelas Reclamadas, eis que as partes firmaram o contrato 

discutido, fazendo parte da cadeia de fornecedores, devendo responder 

solidariamente pelos danos causados. Passo ao exame do mérito da 

presente demanda. Alegam os Reclamantes que adquiriram pacote de 

viagem, incluindo passagens aéreas, hospedagem e passeios, para o 

trecho Cuiabá-MT – Natal-RN, para o período de 10/05/2019 a 13/05/2019, 

comprado em novembro/2018, pelo que se planejou para usufruírem de 

férias no período, tendo o pacote sido cancelado três dias antes da 

viagem. Pleitearam liminarmente a manutenção do pacote, pedido deferido 

conforme liminar ID. 19962766. Em sua defesa, a Reclamada sustenta a 

ausência de responsabilidade e ausência de danos morais, pelo que o fato 

se deu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo dever de indenizar. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a Reclamada não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade dos procedimentos 

adotados ou ausência de responsabilidade pelos eventos. A situação 

emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para 

com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais, pelo que a mesma 

adquiriu pacote de viagens, se planejou e não pôde usufruir. Trata-se, no 

caso, de relação de consumo, da qual restou caracterizado o defeito na 

prestação do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelos Reclamantes 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM 

SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Desta feita, restou 

incontroverso o cancelamento do voo adquirido pelos Reclamantes, 

devendo ser reparada pelos danos experimentados ao ver sua viagem 

frustrada. Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

COMPROVADAS FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 

PELAS RÉS QUE CANCELARAM PACOTE DE VIAGEM DEVIDAMENTE 

PAGO, SOB A JUSTIFICATIVA DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO. EXAME 

DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIA CONFIGURADO O ABALO 

ADVINDO DA FRUSTRAÇÃO CAUSADA AOS AUTORES ÀS VÉSPERAS 

DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA 

PARA CONDENAR AS RÉS TAMBÉM AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. (...) RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007816127, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 26-04-2019). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a indenizar os 

Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para cada autor, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de 1% a.m. a 

contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001987-76.2018.8.11.0055 Autor: Alvaro Costa de Britto Réus: Suzano 

Ensino Profissionalizante e Editora Ltda ME e Walter Antonio Passagli 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 
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da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pelo exequente Alvaro Costa de 

Britto. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é conhecida 

como aquela que concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a 

autonomia jurídica da personalidade da empresa e da personalidade de 

seus sócios, desde que a sociedade tenha sido utilizada para objetivos 

ilícitos ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus 

credores. Em ocorrendo tal situação, o juiz poderá determinar a constrição 

sobre os bens dos sócios, a fim de adimplir a dívida da empresa, ou 

também sobre os bens da empresa para pagar dívidas particulares dos 

sócios, ou, ainda, sobre bens de uma empresa para pagar dívidas de 

outra empresa do mesmo grupo. Pelo Código Civil em vigor, quando restar 

configurado que a pessoa jurídica se desviou dos fins que estabeleceram 

sua constituição, em decorrência dos sócios ou administradores a 

utilizarem para alcançar escopo distinto do objetivo societário, com o 

intento de prejudicar outrem ou mesmo fazer uso indevido da finalidade 

social, ou quando houver confusão patrimonial, ou seja, mistura do 

patrimônio social com o particular do sócio, que tem o condão de causar 

dano a terceiro, “em razão de abuso da personalidade jurídica, o 

magistrado, a pedido do interessado ou do Ministério Público, está 

autorizado, com base na prova material do dano, a desconsiderar, 

episodicamente, a personalidade jurídica”, com o intuito de coibir fraudes e 

abusos dos sócios que dela se valeram como defesa, sem que essa 

medida se desdobre numa dissolução da pessoa jurídica. É sabido que no 

nosso sistema processual, em sede de processo de execução, vigora o 

sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e seguintes do CPC), 

pelo qual os bens presentes e futuros do devedor respondem pelos seus 

débitos. No âmbito desse sistema, os bens de terceiros só respondem 

pelo débito do devedor em situações excepcionalíssimas. Aqui, o 

exequente postula, em essência, a desconsideração da personalidade 

jurídica do ente executado e o alcance de bens dos sócios proprietários, 

isto é, que bens de terceiros respondam pelo débito em execução. Dispõe 

o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos sócios respondem pelo débito 

nos termos da lei. Assim, a hipótese é juridicamente possível e 

sustentável, porém, por se tratar de medida excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente e aplicada apenas em hipóteses legalmente 

previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil estatui: “Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizada 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.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Outrossim, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a 

existência de indícios do encerramento irregular das atividades da 

empresa executada autoriza o redirecionamento do feito executório à 

pessoa do sócio. No entanto, é necessário que tais indícios estejam 

adequadamente demonstrados nos autos. Não bastam meras alegações 

nesse sentido. Imprescindível a demonstração da efetiva irregularidade na 

extinção da empresa, sem o que não se autoriza o reconhecimento do 

instituto em questão. No caso dos autos, houve a demonstração de que a 

empresa está inativa, sem qualquer atividade operacional, o que, aliado ao 

fato de que não se localizam bens para garantir a execução, fazem 

denotar que efetivamente houve indícios de irregularidade, pelo que 

comporta acolhimento a postulada desconsideração da personalidade 

jurídica e constrição de numerário do sócio da pessoa jurídica. Nesse 

sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A MEDIDA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da 

personalidade jurídica necessita o atendimento de pressupostos 

específicos do art. 50 do Código Civil e/ou do art. 28 do Código de Defesa 

do Consumidor, conforme o caso. O contexto fático revela situação de 

inatividade e ausência de patrimônio penhorável em prejuízo da parte 

exequente que autoriza a medida. Os elementos existentes são 

suficientes para autorizar a inclusão dos sócios no pólo passivo da 

execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS DOS SEUS SÓCIOS – 

TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS – 

INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS PELA DEVEDORA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA EXISTÊNCIA DE VALOR 

DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A regra 

de que os direito e deveres da sociedade não se confundem com os do 

sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a 

personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas 

suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores 

prejudicados. Apesar da alegação do agravante no sentido de que a mera 

inadimplência não é suficiente para embasar a desconsideração da 

personalidade jurídica, constatando-se dos autos que já foram realizadas 

várias diligências, durante mais de 07 (sete) anos, na tentativa de 

localização de bens penhoráveis da executada, sendo a segunda vez que 

a exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica na 

tentativa de satisfação do seu crédito, bem como que os bens indicados 

pela empresa executada cuidam-se na verdade peças e/ou componentes 

de bens, cuja propriedade e existência de valor de mercado sequer foram 

comprovados, escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da 

personalidade jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da 

empresa executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado 

no DJE 09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 

REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 

comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 

mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 
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respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 

04.02.2014). Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi 

citada e, por diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de 

penhora, aliado ao fato de que sequer se manifestou na presente 

demanda, deve se presumir, até demonstração em contrário, que 

efetivamente estão preenchidos os requisitos para o deferimento da 

pretensão do exequente. Com efeito, a ocultação da informação sobre 

bens, decorrente da postura voluntária da executada, gera a presunção 

de estar ela agindo de forma fraudulenta, havendo grande probabilidade 

de ter agido de forma premeditada transferindo seus bens aos sócios, 

somente para prejudicar os seus credores. Assim, diante do exposto, 

opino por deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

conforme postulado pelo exequente, para incluir no polo passivo da lide o 

sócio indicado no petitório em referência. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos no presente incidente. 

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Art. 790. São 

sujeitos à execução os bens: [...] II - do sócio, nos termos da lei;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002528-12.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JULIO CESAR GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por JULIO CESAR GOMES DA SILVA 

contra o UNEMAT, objetivando indenização das férias do período aquisitivo 

de 2013/2014 proporcional, do período aquisitivo de 2014 a 2018 integrais, 

acrescido do terço constitucional, gratificação natalina e férias em dobro, 

no montante atualizado de R$ 40.617,40 (quarenta mil seiscentos e 

dezessete reais e quarenta centavos). Citados, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. No que tange ao interesse de agir, este 

se encontra presente no momento em que o autor pretende o recebimento 

da verba não paga pelo reclamado. Ainda, inexiste obrigatoriedade de 

esgotamento da instância administrativa para que a parte possa acessar o 

Poder Judiciário. Portanto, a ausência de requerimento administrativo não 

implica em falta de interesse de agir. PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no 

artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "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." Ultrapassado o prazo quinquenal 

verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas do ano de 

2008 a novembro/2013, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

13/11/2018. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período de 2008 a novembro/2013, prescrição inclusive 

reconhecida pelo requerente. MÉRITO. Extrai-se dos autos que o 

requerente foi contratado temporariamente para o cargo de Professor 

Educação Superior, em contratos sucessivos, no período de 03/03/2008 a 

22/08/2018. Alega que não recebeu o valor referente a sua rescisão de 

2018, bem como o valor relativo a férias e terço constitucional dos 

períodos aquisitivos de 2013/2014 (proporcional), 2014 a 2018 (integral). É 

cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se 

constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço 

público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a 

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Aplica-se ao Município de Tangará da Serra/MT a Lei Complementar n° 

103/2006 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, 

vejamos: Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as 

autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta 

Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público no âmbito do município: I - assistência e situações de 

calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - desenvolvimento 

de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde 

pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em 
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parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas 

próprios das secretarias do município; IV - contratação de professor 

visitante ou pesquisador visitante; V - Contratação de professores para 

rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores 

pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e 

aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007) (...) Art. 

5° As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo 

estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º, 

observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, 

e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, 

por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 139/2009) No caso, o cargo a que a parte autora foi 

contratada temporariamente está incluído no rol acima, contudo, as 

reiteradas contratações ferem o lapso temporal acima disposto no art. 5º. 

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras 

constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo 

determinado pela administração pública. Nesse sentido é a jurisprudência 

do STF: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO 

DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016) (g.n.) CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. 

EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 

PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 

596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS 

VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente 

afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova 

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem 

a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 

aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 

sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere 

a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL) O acórdão do citado RE 

declara expressamente que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão 

recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A 

Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, 

§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos 

válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n). Para tanto, de 

acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a 

contratação temporária o trabalhador faz jus apenas ao saldo de salário e 

recebimento do FGTS. Da análise dos documentos que instruem os autos, 

constata-se a reiterada e sucessiva contratação temporária da 

requerente. Inobstante, o pedido contido na inicial se limita ao requerimento 

de condenação do ente público ao pagamento de férias e terço 

constitucional, que são indevidas nos termos da jurisprudência do STF. 

Registre-se que, ao ser contratado, a parte reclamante tinha ciência da 

precariedade do seu vínculo, estabelecido por prazo determinado. Diante 

do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

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

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ANDREA NAKAMURA - ASSESSORIA E CONSULTORIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000743-78.2019.8.11.0055. REQUERENTE: GILMAR ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: ANDREA NAKAMURA - ASSESSORIA E CONSULTORIA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

primeira requerida, tendo em vista que foi ela quem fez a intermediação da 

tentativa de empréstimo, mesmo que rejeitado não o exime da 

responsabilidade por eventual falha na prestação de serviços. MÉRITO 

Noticia a parte reclamante que tentou realizar um empréstimo junto a 

primeira requerida, contudo sem êxito haja vista que seu cadastro não foi 

aprovado. Alega que alguns meses após a reprovação do cadastro, 

verificou que a segunda requerida realizou desconto em sua conta salário 

no valor de R$ 271,92 (duzentos e setenta e um reais e noventa e dois 

centavos). Ocorre que ao buscar informações junto a agência da segunda 

requerida, esta negou a restituir os valores descontados indevidamente 

em sua conta. Requer a procedência dos pedidos da inicial. A primeira 

reclamada alega que com a reprovação do cadastro da requerente, 

realizou o cancelamento gerando a movimentação “REPROVADO – 

PARCEIRO SOLICITOU”, situação na qual alega que os fatos ocorridos não 

guardam relação com o contrato analisado. Requer a improcedência dos 

pedidos. A segunda requerida por sua vez, apresentou manifestação 

informando que a requerente não possui contrato com o Banco Santander. 

Pois bem. Sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, 

é ônus da reclamada a comprovação da regularidade do desconto, nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Analisando os autos verifico que razão assiste o requerente que sofreu 

descontos indevidos decorrente de empréstimo não contratado, bem como 

que as reclamadas deixaram de demonstrar, de forma hábil, a existência 

da relação contratual entre as partes. Nesse passo, mostra-se de bom 

alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum 

non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 
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do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Com 

isso, resta evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral passível 

de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Neste sentido, tenho que houve falha na prestação de 

serviço pelas reclamadas, na medida em que a primeira reclamada realizou 

os descontos na conta da requerente sem qualquer autorização do 

requerente, devendo desta forma ressarcir em dobro pelos valores 

descontados. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. A responsabilidade da empresa reclamada como 

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

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do 

consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Por outro 

lado, o requerente fez prova do fato constitutivo do seu direito e da 

veracidade da versão dos fatos deduzida na inicial, nos termos do artigo 

373, inciso I, do CPC. No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. 

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO: Diante do breve exposto, 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito referente aos descontos discutidos nestes autos, 

e consequentemente CONDENAR a reclamada BANCO SANTANDER S/A a 

restituir, em dobro, a parte requerente os valores indevidamente 

descontados em sua conta, que totalizam o valor de R$ 2.719,20 (dois mil 

setecentos e dezenove reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; 

CONDENAR as reclamadas, de forma solidária, a pagar a parte autora o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000838-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000838-45.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ALEX SANDRO ALCANTARA 

REQUERIDO: GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA VISTOS etc. 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 
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eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré embora devidamente citada conforme 

certidão constante da carta precatória anexa no Id. 22806777, deixou de 

apresentar contestação no prazo legal. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) através da Ação de 

locupletamento Ilícito. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente 

da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implicam na procedência do pedido, pelo que é a 

parte autora credora da parte ré, impondo-se o pagamento por parte 

desta, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o réu ao 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), decorrente da contratação de 

prestação de serviços, que deverá ser acrescido de juros de mora 

(simples) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

incidir da data do vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28775560). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010511-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO R A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 
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Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 3. Em síntese, a 

parte autora foi intimada para manifestação no interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (cf. ID n.22165349). Neste contexto, 

houve intimação, entretanto, o prazo determinado transcorreu in albis (cf. 

certidão em ID n. 25953574). 4. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE 

Matrícula nº 40.699 Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 21 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA REJANE DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

EDEVALDO NOGUEIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001564-82.2019.8.11.0055 Reclamante: EDEVALDO NOGUEIRA DA 

FONSECA Reclamante: MARTHA REJANE DOS SANTOS FONSECA 

Reclamada: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A 

Reclamada: R. A. F. CORTES & CIA LTDA ME Reclamada: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA EPP S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelas Reclamadas, eis que as partes firmaram o contrato 

discutido, fazendo parte da cadeia de fornecedores, devendo responder 

solidariamente pelos danos causados. Passo ao exame do mérito da 

presente demanda. Alegam os Reclamantes que adquiriram pacote de 

viagem, incluindo passagens aéreas, hospedagem e passeios, para o 

trecho Cuiabá-MT – Recife-PE, para o período de 11/08/2019 a 16/08/2019, 

comprado em janeiro/2019, pelo que se planejou para usufruírem de férias 

no período, havendo somente oferta de recolocação em novo voo, com 

pagamento da diferença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que não 

concordam. Pleitearam liminarmente a manutenção do pacote, pedido 

deferido conforme liminar ID. 22214815. Em sua defesa, a Reclamada 

sustenta a ausência de responsabilidade e ausência de danos morais, 

pelo que o fato se deu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo dever 

de indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o 

processo e os documentos a ele acostados verifico que a Reclamada não 

juntou nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade dos 

procedimentos adotados ou ausência de responsabilidade pelos eventos. 

A situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais, pelo que a mesma adquiriu pacote de viagens, se planejou e não 

pôde usufruir. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito na prestação do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelos 

Reclamantes decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, 

SENDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Desta 

feita, restou incontroverso o cancelamento do voo adquirido pelos 

Reclamantes, devendo ser reparada pelos danos experimentados ao ver 

sua viagem frustrada. Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPROVADAS FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

OFERECIDOS PELAS RÉS QUE CANCELARAM PACOTE DE VIAGEM 

DEVIDAMENTE PAGO, SOB A JUSTIFICATIVA DE SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO. EXAME DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIA 

CONFIGURADO O ABALO ADVINDO DA FRUSTRAÇÃO CAUSADA AOS 

AUTORES ÀS VÉSPERAS DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AS RÉS TAMBÉM AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) RECURSO 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007816127, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 

26-04-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar os Reclamantes pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir 

desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito, para os fins 
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estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH REZENDE ROSSETE MAURICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001214-94.2019.8.11.0055 Reclamante: ELIZABETH REZENDE ROSSETE 

MAURICIO Reclamada: BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET 

LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em 

razão da manutenção dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito, 

ao argumento que foi notificada de possibilidade de inserção dos dados 

em órgão de proteção ao crédito e, ao efetivar consulta verificou se tratar 

da fatura no valor de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

nove centavos), com vencimento em 10/08/2018, referente aos serviços 

contratados com a Reclamada. Argumenta que a fatura foi quitada aos 

21/08/2018 e a inscrição ocorreu posteriormente na data de 28/08/2018, 

tendo inclusive ocorrido a suspensão do serviço, pelo que levou a fatura 

diretamente à Reclamada, bem como encaminhou por whatsApp, tendo o 

serviço sendo restabelecido, no entanto o nome permaneceu inserido 

indevidamente. Diante dos fatos pugna por indenização por danos morais. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A Reclamada, em defesa, alega que a inclusão do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do pagamento em 

atraso, bem como que decorreu de exercício regular do direito, além do 

fato de o pagamento ter sido realizado por aplicativo de celular, 

ocasionando a demora na compensação, inexistindo dano a ser 

indenizado. Primeiramente, insta consignar que é incontroverso o 

vencimento em 10/08/2018 e o pagamento em 21/08/2018, fatos estes 

reconhecidos por ambas as partes, no mais a inserção em órgão de 

proteção ao crédito ocorreu em 28/08/2018, 7(sete) dias após o 

pagamento, além de ter sido mantida até a data da propositura da presente 

demanda, sendo excluída somente após decisão liminar. Sendo assim, 

resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada, mantendo, indevidamente, o nome da Reclamante inscrito. Do 

mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada 

por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação 

de serviço ao manter o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

meses após o adimplemento. É de se mencionar que o STJ, por meio da 

Súmula 548, pacificou o entendimento de que a baixa deve ocorrer no 

prazo de cinco dias úteis: "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." (REsp 

1.424.792), prazo este ultrapassado nos presentes autos. Desta feita, 

resta patente a falha na prestação de serviço e a consequente ocorrência 

do dano, devendo ser obrigada a reparar os danos causados, conforme 

disposto no art. 14, §1º, I, CDC. Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO 

REGISTRO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS APÓS 

ADIMPLEMENTO DO DÉBITO DESENCADEADOR DO APONTAMENTO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PURO. A 

autora insurge-se em face da manutenção do apontamento do seu nome 

em órgãos de proteção ao crédito por prazo superior a 5 (cinco) dias, 

tendo havido o pagamento da parcela pendente em 28-12-2012 (fl. 14) e 

em 15-01-2013 persistia inscrita (fl. 15). Muito embora a inscrição seja 

devida, a manutenção do nome da consumidora nos registros por prazo 

superior a 5 (cinco) dias úteis após o pagamento mostra-se indevida, 

conforme entendimento das Turmas Recursais, em observância aos 

precedentes do STJ, pelo que constitui dano moral indenizável. Quantum 

indenizatório que vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). A correção 

monetária dar-se-á pelo IGP-M a contar desta data, acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a contar da citação. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004566881, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 13/11/2013)”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a contar da presente 

decisão. Mantenho a liminar deferida no ID. 21356631. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora, em 

síntese, narra que é aposentada segurada do INSS e teve descontos 

realizados indevidamente sobre os seus proventos, os referidos 

descontos decorrentes de negócios jurídicos desconhecidos pela autora e 

com débito em conta autorizada pela instituição financeira. Todavia, nega 

veemente ter realizado qualquer negócio jurídico com a ré. Salienta ter 

buscado resolver o imbróglio administrativamente, porém tal medida se 

mostrou infrutífera. Diante desse fato pleiteia a repetição em dobro dos 

valores cobrados de forma indevida, bem como a compensação por danos 

morais que alega ter sofrido da conduta da ré. A ré afirma que houve a 

contratação do seguro pela parte autora, aduziu que não houve 

irregularidade de cobranças de qualquer espécie, não realizou qualquer 

conduta ilícita razão pela qual não é devida a devolução de valores em 

dobro. Alega que o evento não trouxe abalo suscetível de indenização por 

danos morais, pugna pela improcedência da demanda. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela parte autora, 

eventual responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros e as 

consequências daí advindas. Diante dessa negativa, caberia à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável 

a produção de prova negativa. Verifica-se que fora acostado o suposto 

contrato pactuado entre as partes. Ocorre que, de referido documento 

observa-se que a assinatura constante do mesmo não condiz com a 

assinatura dos documentos de Procuração, Declaração de 

hipossuficiência e documento de identificação (cf. ID nº 20947286 ss). Em 

decorrência de tal evidência é o caso de se ter por inexistente a relação 

jurídica. Daí dizer que, sem necessidade de perícia[5], tratam-se de 

assinaturas apostas por pessoas diferentes, sendo possível concluir ter 

ocorrido fraude realizada por terceiro no presente caso. Nesse sentido, o 

entendimento Jurisprudencial do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – 1º APELO – LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS – 

DANO CARACTERIZADO – FRAUDE CONFIGURADA – REDUÇÃO DO 

QUANTUM – PROCEDENTE – VALOR FORA DOS PARÂMETROS 

RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO 

– RECURSO ADESIVO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – 

APLICAÇÃO DO CDC – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

RELATIVO AO DANO MORAL – INVIÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS 

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O 1º APELO (BANCO BMG S. 

A.) NO TOCANTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS 

DANOS MORAIS E PARCIALMENTE PROVIDO O 2º APELO (ANTONIO 

MOREIRA DA SILVA) NO TOCANTE À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. É entendimento assente na 

jurisprudência pátria que, em se tratando de ações negatórias, o ônus da 

prova compete ao réu, pela impossibilidade de o autor produzir a prova 

negativa. Não havendo comprovação em juízo do instrumento assinado 

pelo próprio consumidor ou por terceira pessoa em nome daquele, que 

supostamente seria o titular da dívida, imperioso se faz reconhecer a 

ilicitude da cobrança e dos descontos. A ausência do instrumento 

negocial, ou a divergência de assinaturas entre os documentos 

apresentados e o contrato presumem a inexistência da relação jurídica. O 

dano moral decorre do próprio ato lesivo dos descontos indevidos, 

privando o autor de usufruir de seu capital, gerando o direito à 

indenização.Não sendo observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, a redução do quantum indenizatório é a medida que se 

impõe. Não há litispendência quando existem causas de pedir diversas 

que originam ações similares, uma vez que cada causa de pedir é o 

fundamento de um pedido, sendo, estes, autônomos (N.U 

0012538-07.2012.8.11.0003. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 

26/06/2015) grifo nosso. Diante dessas particularidades, entendo inexistir 

negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar os descontos. Aliás, é 

oportuno consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta 

exclusiva do fornecedor de serviços, não podendo o consumidor 

responder por eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência 

desta não caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se 

o fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Logo, considerando 

que os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente 

são ilegais e indevidos, deve a requerida ser condenada a restituir os 

valores descontados do benefício previdenciário da requerente. Quanto à 

responsabilidade civil, tem-se que a do fornecedor por defeitos relativos à 

prestação de serviço, é objetiva, a teor da simples leitura do art. 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso a responsabilidade pelos 

danos decorrentes deste ato é da ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[6]), tanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] 

Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas necessárias à 

realização de venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos 

decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não 

comprovou ter agido com a diligência devida para regularidade da 

negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). É oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Assim, considerando 

ser a ré responsável pelos descontos indevidos nos proventos do autor, 

necessário é que os danos advindos desta negligência sejam devidamente 
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reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de descontos não autorizados, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Neste 

sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA 

CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 

618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 10/07/2012) 

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. Outrossim, no 

tocante a indenização por danos materiais, entendo o pedido procedente. 

Isso porque não há dúvidas de que a ré – constatada a fraude – deveriam 

ter cancelado o contrato e as cobranças futuras, bem como devolvido 

todos os pagamentos realizados (e comprovados nos autos) pelo autor. 

Não o fazendo atuaram negligentemente. Deste fato surge o dever de 

repetir o indébito de forma dobrada, na forma do parágrafo único do art. 

42 do CDC. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, para: a) Condenar a requerida a restituir, de 

forma dobrada, os valores descontados na conta corrente da autora, 

exclusivamente os comprovados nos autos (cf. nº 20947593 e 20947594) 

sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada 

desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da 

citação; b) Condenar à requerida no pagamento a parte autora do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

do desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente 

deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Abril de 2020. Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 20 Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO - PRCESSO EXTINTO EM RAZÃO DE INCOMPETÊCNIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RESTRIÇÃO COMERCIAL - 

CONSUMIDOR QUE NEGA TER CONTRAÍDO O DÉBITO - FORNECEDORA 

QUE APRESETOU DIVERSOS CHEQUES SUPOSTAMENTE EMITIDOS PELO 

CONSUMIDOR - ASSINATURAS COMPLETAMETNE DIFERENTES - 

VERIFICAÇÃO POSSIVEL MESMO A OLHOS LEIGOS - PROVA PERICIAL 

DESNECESSÁRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOUTA AFASTADA - SENTENÇA 

REFORMADA - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO - 

VIOGÊNCIA AO ARTIGO 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC - FORNECEDORA 

QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E A 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL 

E VITÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ADOÇÃO DAS CUTELAS 

NECESSÁRIAS NO MOMENTO DE RECEBER OS CHEQUES - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS - 

RECLAMAÇÃO PARCIALMETNE PROCEDENTE. "Configurado o ato ilícito, 

tem o consumidor direito à proporcional e razoável reparação pelos danos 

morais sofridos." (RI 688/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 05/07/2012, Publicado no DJE 

16/08/2012). [6] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8020055-57.2015.8.11.0055. REQUERENTE: GIOVANNA LAUER 

SCHNEIDER REQUERIDO: RODOVENTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 

- ME, VALDEMIR BIANCATTE, RAPHAELA BIANCATTE PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais 

c/c Obrigação de Fazer ajuizada por GIOVANNA LAUER SCHNEIDER em 

desfavor de RODOVENTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – ME. 

Sobreveio sentença com reconhecimento da aplicação dos efeitos da 

revelia que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Diante do não 

cumprimento de sentença houve a desconsideração da personalidade 

jurídica e penhora valores sistema BacenJud em nome dos sócios da 

empresa requerida VALDEMIR BIANCATTE e RAPHAELA BIANCATTE (cf. 

ID nº. 13965918). Com efeito, após a penhora de valores, a requerida 

RAPHAELA BIANCATTE apresentou embargos à execução, pugnou para 

que seja reconhecida a nulidade de intimação da sentença, em razão da 

intimação ter ocorrido no seu antigo endereço, alega que não tinha 

conhecimento do processo, por consequência, busca a nulidade atos 

processuais desde a citação e os valores penhorados sejam mantidos 

bloqueados. A embargada foi intimada para manifestar acerca dos 

embargos, porém, permaneceu inerte. Pois bem. Depreende-se dos autos 

que houve o cumprimento do mandado de citação da reclamada na pessoa 

de seu representante legal VALDEMIR BIANCATI, (cf. ID 6346040). Assim, 

a Ré teve ciência inequívoca do ajuizamento da demanda. Prova disso 

manifestou para de redesignação de audiência, bem como juntou 

documentos nos autos em epígrafe (cf. ID 6345946). Cumpre salientar, 
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que esse juízo determinou a intimação dos executados, pessoalmente ou 

na pessoa de seu patrono, acerca da sentença de desconsideração da 

personalidade jurídica, (cf. ID nº 14761885 e 15329228). Sendo que, 

apesar de intimados acerca do BACENJUD os executados permaneceram 

inertes, (cf. ID nº 14672498). Cumpre mencionar, que segundo 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a 

desconsideração da personalidade jurídica, como incidente processual, 

pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos: "DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE 

DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. 

ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS 

APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, 

a desconsideração da personalidade jurídica, como incidente processual, 

pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais 

se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla 

defesa. Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção 

do STJ. 2. A verificação da presença dos requisitos para a aplicação da 

disregard doctrine previstos no art. 50 do Código Civil, por constituir 

matéria fática, é vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 

Precedente. 3. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os 

fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo 

regimental. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." 

(AgRg no REsp 1.523.930/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe de 25/6/2015). Outrossim, o 

documento comprobatório da entrega da Carta de intimação consigna a 

assinatura e nome da pessoa que recebeu o Aviso de Recebimento, não 

havendo por parte da recebedora Eliane Barbosa alguma ressalva ou 

apontamento de desconhecimento do destinatário. Cumpre salientar, o 

enunciado 5 Fonaje estabelece que a correspondência ou contrafé 

recebida no endereço da parte ré eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado seu recebedor. Depreende-se dos autos que a pessoa que 

recebeu o mandado de citação foi devidamente identificada (cf. ID 

15329228). Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL – REVELIA– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

CITAÇÃO – MANDADO ENCAMINHADO POR CORREIO AO ENDEREÇO DE 

DOMICÍLIO DA DEMANDADA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO –APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 5 DO 

FONAJE– VALIDADE DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 8010531-66.2014.8.11.0024, TURMA RECURSAL, GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 

25/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019). Demais disso, embora o 

requerido tenha advogada constituída nos autos é dever das partes 

manter o endereço atualizado no processo, conforme prevê o art. 77, 

inciso V do CPC[5]. Ainda acerca das intimações prevê o CPC: "Art. 274. 

Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, 

aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço." Desse modo, verifica-se que a 

intimação atingiu sua finalidade, pois, os requeridos VALDEMIR 

BIANCATTE e RAPHAELA BIANCATTE apontam o endereço: Rua 

Cavalcante nº 827. Bairro: Cataratas. Cascavel Pr. CEP: 85818-670, sendo 

o mesmo endereço mencionado no contrato social (cf. ID nº 6346002) e 

procuração (cf. ID nº 6345946). Portanto, não há como considerar nula a 

citação ou intimação da requerida com a finalidade de nulidade do ato 

processual por cerceamento de defesa, quando os requeridos foram 

devidamente intimados através de sua advogada, bem como houve a 

citação pelo correio. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, na forma do art. 525 § 

1º, inciso I CPC. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-s Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] "Art. 77. Além de 

outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos 

autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva" Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-07.2018.8.11.0055
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais 

por ELOISE GRACIELLI CAETANO em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Sobreveio sentença fora 

decretada a revelia foi julgado parcialmente procedente pleito autoral, que 

reconheceu a inexistência do débito, bem como houve a condenação da 

ré ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, a título de 

indenização por danos morais. A parte autora requereu o cumprimento de 

sentença e, diante da não ocorrência de satisfação voluntária do débito, 

houve bloqueio de valores sistema BacenJud (cf. ID nº. 27226103). A Ré 

apresentou embargos à execução, afirma que tomou conhecimento da 

condenação, após a penhora de bloqueio de valores de sua conta, busca 

para que seja reconhecida a nulidade de citação, que o mandado citatório 

teria sido remetido para endereço diverso do seu, pugna pela nulidade da 

sentença para que a citação se dê na forma legal. A exequente 

manifestou pela improcedência dos embargos, consequentemente, o 

prosseguimento do feito e levantamento dos valores bloqueados via alvará 

judicial. Compulsando os autos, constata-se que o mandado de citação foi 

entregue no endereço mencionado pela parte autora em sua peça 

exordial, sendo a localização na: Rua Iguatemi nº 151, 19º andar Itaim Bibi. 

São Paulo. CEP: 01451-010, (cf. ID nº 14535760). No entanto, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 439 de 519



embargante demonstrou que o endereço de sua sede esta localizado no 

endereço: Rua Gomes de Carvalho nº 1195. Andar 4º. Bairro: Vila Olímpia 

São Paulo. CEP: 04.547-004, sendo o mesmo endereço cadastrado na 

receita Federal ativa desde 17/12/2007 (cf. ID nº 28208516 fl. 12), assim, 

denota-se que tal ato foi praticado em endereço diverso ao da sua efetiva 

localização. Assiste razão ao embargante. E é o caso de pronunciamento 

da nulidade de todo o feito, a partir do ato citatório. Cumpre Salientar, que 

não há como aproveitar qualquer ato posterior, visto que a citação é ato 

essencial à validade e a própria existência da lide, nos termos em que 

dispõe o art. 239 do CPC.[5] Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º : 

0038661-88.2013.8.11.0041 Origem: 1° Vara da Fazenda Pública de 

Cuiabá Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ Recorrido(s): FERNANDA 

APARECIDA SIQUEIRA TAPAJOS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 09/03/2020 SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A APELAÇÃO – CIRURGIA E UTI 

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA 

– PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inexistência de citação 

do Reclamado Município gera nulidade insanável, ante o manifesto 

cerceamento de defesa da parte Reclamante, sendo prudente o 

acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com 

inobservância ao devido processo legal. Recurso conhecido e provido. 

(N.U 0038661-88.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). Logo, considerando a 

decretação da revelia deu-se em razão de citação efetivada em endereço 

errado, causando evidente prejuízo processual ao embargante, que restou 

condenado sem que fosse oportunizado a contestação e juntada de 

documentos, deve ser acolhido a nulidade do ato citatório na ação de 

conhecimento e por consequência, a decretação da nulidade da sentença. 

No que tange os valores bloqueados nos autos, indeferido o levantamento, 

porquanto inadequado no momento, não se verifica nenhum prejuízo para 

ambas às partes, até porque em caso de eventual devolução, os valores 

bloqueados permanecem sendo corrigidos monetariamente quando 

depositados na subconta do processo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO na forma do 

art. 525 § 1º, inciso I CPC para: Declarar a nulidade do ato processual a 

partir da citação. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-s Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, designe-se nova audiência de conciliação, com a 

regular intimação das partes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 20 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] CPC Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que o presente 

processo tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[1]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[2]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por OI S/A (empresa em recuperação judicial) em face de ARTUR 

GERALDO GOTARDO. Em síntese, os embargos versam sobre excesso 

de execução decorrentes da utilização parâmetros equivocados para o 

cálculo do montante da condenação, uma vez que o exequente 

apresentou cálculo com incidência de 10% de honorários advocatícios, 

situação vedada pelo Enunciado 97 do FONAJE. Ademais, aduziu que o 

fato gerador da obrigação é posterior a data (20/06/2016) do pedido de 

recuperação judicial, sendo crédito extraconcursal. Devidamente intimado, 

o embargado não apresentou manifestação nos autos. À embargante 

assiste razão. Compulsando os autos, evidenciado o excesso de 

execução, no que respeita a cobrança de 10% (dez) por cento de 

honorários advocatícios do crédito exequendo, haja vista, a Turma 

recursal na análise do juízo de admissibilidade negou seguimento ao 

recurso em razão da intempestividade (cf. ID nº 16177182). . Outrossim, o 

crédito discutido nos presentes autos tem sua gênese em período 

posterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual tem natureza 

de crédito extraconcursal, por ter sido constituído após 20/06/2016. Diante 

da aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de 

Credores, Ficou, portanto, estabelecido que os créditos concursais, ou 

seja, os constituídos antes de 20.6.2015, serão pagos na forma do plano 

aprovado. No tocante aos créditos extraconcursais, gerados após a 

aprovação do plano de recuperação judicial, devem prosseguir 

naturalmente até a liquidação do título judicial para posterior emissão de 

certificado de crédito em favor da exequente. De posse deste documento, 

a parte credora poderá habilitar-se a receber a quantia devida pela 

executada no Juízo competente do Rio de Janeiro/RJ, conforme plano de 

recuperação aprovado. Nesse sentido, é o entendimento atual do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA – OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO 

QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NOVAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO EM JULHO DE 2018, APÓS A 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRESITOS 

EXTRACONCURSAIS– PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA 

- AGRAVO DESPROVIDO. Conforme Ofício 604/2018/OF do Juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro, endereçado a este Tribunal de 

Justiça, as ações que tiverem por objeto créditos concursais deverão 

prosseguir no juízo que tramitem até o crédito se tornar liquido e, após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, será expedida 

certidão de crédito pelo juízo da origem, com posterior extinção do 

processo. Já os processos que tiverem créditos extraconcursais 

tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar 

liquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos 

próprios autos. No caso em análise, o crédito foi constituído em data 

posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra 

líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que 

impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o 

prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior 
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pagamento. Tendo sido o crédito constituído posteriormente ao 

processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal 

como bem referido na decisão agravada.(N.U 1010926-79.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020. Assim, considerando que o 

embargado havia juntado aos autos planilha de cálculo com a cobrança de 

honorários advocatícios, resta incontroverso o excesso de execução, 

sendo procedentes os termos dos embargos opostos. 3. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer 

excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo 

Civil. Neste diapasão, intime-se o exequente/embargado para apresentar 

nova planilha de cálculos, que deverá observar estritamente os 

parâmetros supramencionados. Após, intime-se a executada/embargante 

para manifestação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 

de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula 40669 Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [1] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [2] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002141-94.2018.8.11.0055 Reclamante: LUCILEIA STEINHEIRES DA 

SILVA VILAS BOAS Reclamante: CLAUDIO AURELIO VILAS BOAS 

Reclamada: SAN REMO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA 

Reclamado: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT 

SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito o pleito de extinção em decorrência da 

cláusula de eleição de foro. Nas ações derivadas de relações de 

consumo, é ineficaz a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de 

adesão que iniba ou dificulte o exercício, pelo consumidor, do seu direito 

de defesa no processo, impondo-o reconhecimento de sua abusividade e, 

consequentemente, de sua nulidade, nos termos do inciso IV e § 1º do art. 

51 do CDC. Rejeito ainda a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva 

suscitada, com base no disposto do artigo 18, CDC, em virtude da 

solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores. Indefiro ainda 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade ocorre quando da interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo ao exame do 

mérito. Narram os Reclamantes que firmaram contrato de cessão, 

modalidade time sharing, para utilização de pontos em viagens diante de 

muita insistência de prepostos das Reclamadas, no entanto, ao tentarem 

utilizar o contrato foram impostos diversos óbices impossibilitando a 

utilização, mesmo já tendo ocorrido mais de 18% do pagamento do valor 

total, critério este informado inicialmente para utilização. Argumentam que, 

diante da falha na prestação de serviço foi requerido o cancelamento do 

contrato com restituição de valores, pelo que já haviam quitado o valor de 

R$ 5.820,12 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e doze centavos), sendo 

ofertado restituir R$ 2.097,12 (dois mil e noventa e sete reais e doze 

centavos) de forma parcelada, o que não concordam. Diante dos fatos 

narrados pleiteiam a restituição do valor e indenização por danos morais. 

As Reclamadas, em defesa, alegam que os Reclamantes pleitearam a 

restituição por livre vontade e não por inadimplemento das empresas, 

sendo indevida a restituição de valores na forma pleiteada. Da análise do 

processo e dos documentos que o instruem, verifica-se incontroversa a 

existência do contrato firmado pelos autores, bem como que houve 

distrato, ficando retido parte do montante pago. Ao tempo em que o 

referido art. 413 do CC possibilita a redução equitativa da penalidade, o 

art. 51, II e IV, do CDC, estabelece que são nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais que subtraiam a opção de reembolso da 

quantia já paga ou que provoquem desvantagem exagerada. Denota-se 

que os Reclamantes demonstram que buscaram ainda em diversas 

oportunidades a resolução administrativa, no entanto, não obtiveram êxito, 

nem em relação a utilização do serviço contratado e nem quanto à 

restituição dos valores. Desta feita, resta patente a falha na prestação de 

serviço e a consequente ocorrência do dano, devendo ser obrigada a 

reparar os danos causados, conforme disposto no art. 14, §1º, I, CDC. No 

mais, a hipótese em exame apresenta peculiaridades que permitem 

concluir pela ocorrência de dano moral, notadamente por desídia da 

Reclamada, aliada a perda do tempo útil dos autores, que necessitaram 

buscar o Judiciário para resolução do conflito que poderia ter sido 

resolvido administrativamente. A propósito: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. 

INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO CONTRATADO E 

NÃO INSTALADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Cobrança 

de dívida inexistente Consumidor que tentou regularizar a sua situação, 

sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se 

pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a 

regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu 

tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um 

valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera 

dano e, por isso, passível de indenização (...). (TJ/SP AC 

1009205-28.2017.8.26.0006 - Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito 

Privado - Relator: Des. Sérgio Shimura - Data do julgamento: 06/07/2018). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a restituir aos 

Reclamantes, o valor de R$ 5.820,12 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e 

doze centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a contar da data em que foi 

requerido o distrato. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta 

decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARTINELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002424-83.2019.8.11.0055 Reclamante: SIMONE MARTINELLO 

Reclamada: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 

SAMAE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Alega A Reclamante, na petição inicial, que é usuária 

dos serviços prestados pela Reclamada, sendo certo que foi instalada 

rede de esgoto sem observância necessária ao declive do terreno, 

argumentando que havia questionado o funcionário quando da instalação, 

o qual afirmou que estava seguindo o projeto, no entanto os dejetos não 

chegavam ao local, sendo necessário o requerimento administrativo para 

novas instalações. Argumenta que foi atendida administrativamente, no 

entanto os custos lhe foram impostos, sendo cobrado o valor de R$ 

574,35 (quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) pelo 

serviço cobrado juntamente com o consumo registrado na fatura com 

vencimento em 30/09/2019, bem como que teve que desembolsar o valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) para adquirir uma nova manilha, 

pleiteando a revisão da fatura com exclusão do valor e restituição do valor 

desembolsado. A Reclamada, em defesa, sustenta que foi acionada e não 

mediu esforços para atender a Reclamante; que o valor cobrado refere-se 

a cobrança de asfalto, bem como que não houve o nivelamento correto do 

terreno, ficando abaixo do nível da descarga de esgoto, isentando a 

empresa de qualquer culpa. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar, 

tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o 

inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Logo, diante das 

provas produzidas no processo e das divergências dos fatos alegados 

pelas partes, não há como constatar se efetivamente se os fatos se 

deram por culpa exclusiva da Reclamante ou por responsabilidade da 

Reclamada, ou mesmo por responsabilidade de ambos. Assim, impende 

reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades 

da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção 

necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em 

análise. Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é medida 

que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos constitucionalmente 

previstos, antes de oportunizar a comprovação de causa impeditiva, 

extintiva ou modificativa do pleito inicial. Nesse sentido, verbis: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELA AQUISIÇÃO DE CASA QUE 

APRESENTOU PROBLEMAS NA CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO 

DE DANOS MORAIS. REVELIA QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA DA 

DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. FOTOS 

ANEXADAS AOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR POR UM JUÍZO 

DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA, A FIM DE EVITAR 

SOLUÇÃO INJUSTA PARA QUALQUER DAS PARTES. EXTINÇÃO DO 

FEITO, POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A parte autora 

busca restituição das quantias pagas e indenização por danos morais, 

decorrentes da falha na prestação de serviços de construção de um 

imóvel. Hipótese dos autos em que o julgamento antecipado da lide não 

implica em cerceamento de defesa, considerando que a oitiva de 

testemunhas que trabalham na obra, consertando os supostos defeitos, 

não seria capaz de demonstrar que estes se originaram da construção 

efetuada pela empresa ré. Fotografias juntadas que não afastam a 

necessidade de realização de parecer técnico, a fim de demonstrar os 

vícios da construção. Necessidade de perícia, como forma de evitar 

situação injusta para qualquer das partes, mormente porque a produção 

de outras provas, nestes autos, segundo o enfoque pretendido pela parte 

demandante, não seria suficiente para embasar a sua tese, implicando na 

improcedência da demanda. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71006491369, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 23/08/2017). Dessa 

feita, tenho que os elementos probatórios colacionados ao processo não 

permitem a formação de um juízo seguro, o que impõe o reconhecimento 

da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar este 

feito, impondo-se, desde logo, a extinção do mesmo sem resolução de 

mérito, ante a complexidade da causa. Diante do exposto, OPINO pelo 

acolhimento da preliminar da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Revogo a liminar 

concedida no ID. 25653720. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001715-48.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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GILEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001715-48.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SOLANGE PEREIRA COUTO, 

GILEIDE MARIA DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “Ação declaratória c/c 

obrigação de fazer” proposta por SOLANGE PEREIRA COUTO, GILEIDE 

MARIA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

objetivando a extensão do regramento estabelecido pelo Estatuto dos 

Servidores Municipais, inclusive direito a estabilidade. Alega que, mesmo 

após a aprovação no Processo Seletivo Público n° 001/2014, nomeadas 

através do Ato n° 404/GP/2014, e posse na data de 23/12/2014, para o 

Cargo de Agente Comunitário de Saúde, não obtiveram o reconhecimento 

dos benefícios dos servidores efetivos. Requer assim a condenação da 

reclamada ao pagamento de R$ 30.066.84 (trinta mil e sessenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos), referente ao retroativo do Adicional de 

Tempo de Serviços, retroativo do Adicional de Progressão em Nível e 

diferença do aumento salarial desde janeiro. Citado, o requerido 

apresentou contestação. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Passa-se ao julgamento. A função de 

“Agente Comunitário de Saúde” foi estabelecida pelo art. 198, §4° da 

Constituição Federal, sendo sua remuneração, regime jurídico e demais 

peculiaridades regrados pelo § 5° deste mesmo artigo, “in verbis”: § 4º Os 

gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de 

suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei 

federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional 

nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das 

atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às 

endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência 

financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

para o cumprimento do referido piso salarial." Regulamentando tal 

dispositivo constitucional, a Lei Complementar nº. 11.350/2006 dispõe, em 

seu artigo 8º, que tais agentes submetem-se ao regime jurídico celetista, 

salvo se a lei local dispuser em sentido diverso. Confira-se: "Art. 8º - Os 

Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias 

admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da 

Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma 

diversa." Observa-se que, o Município de Tangará da serra/MT, não optou 

por certificar as contratações anteriores, sob a égide da CLT, nos termos 

da Lei acima descrita, procedendo com o Processo de Seletivo Público 

001/2014. Não obstante, o Município de Tangará da Serra/MT disciplinou a 

matéria através da Lei n° 4.223/2014, onde criou a “função pública dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a endemias”, vez 

que a Lei Federal determina que o processo de ingresso é de Processo 

Seletivo Público, e não concurso público. Desta forma a conclusão é a de 

que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a 

Endemias não são servidores efetivos, tendo em vista que não prestaram 

Concurso Público, e, consequentemente não há como atribuir todas as 

vantagens do cargo público. Por conseguinte, inviável a pretensão autoral 

de percepção de benefícios remuneratórios previstos unicamente para os 

servidores estatutários daquele ente municipal, diante da previsão legal 

expressas na Lei nº 11.350/2006, disciplinados especificamente na Lei 

Municipal de Tangará da Serra/MT nº 4.223/2014 que prescreve que se 

trata de contratos por tempo determinado. É cediço que, os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Aplica-se ao Município de Tangará da Serra/MT a Lei Complementar n° 

103/2006 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, 

vejamos: Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as 

autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta 

Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público no âmbito do município: I - assistência e situações de 

calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - desenvolvimento 

de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde 

pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em 

parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas 

próprios das secretarias do município; IV - contratação de professor 

visitante ou pesquisador visitante; V - Contratação de professores para 

rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores 

pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e 

aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007) (...) Art. 

5° As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo 

estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º, 

observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, 

e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, 

por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 139/2009) No caso, o cargo a que a parte autora foi 

contratada temporariamente está incluído no rol acima, desta forma, 

observadas as regras de contratação. Assim, não havendo previsão legal 

que ampare as pretensões das requerentes, sendo certo que o regime 

jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde são o de Contrato 

Temporário, o pleito se mostra improcedente, haja vista que a sua situação 

não pode ser confundida com os servidores estatutários que prestaram 

concurso público. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 31414029). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. . 

A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Narra à autora, em 

síntese, que foi negativada por ordem da ré por duas dívidas uma no valor 

total de R$ 383,09 (trezentos e oitenta três reais e nove centavos) e outra 

no valor de R$ 251,72 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e dois 

centavos) como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que houve a relação jurídica entre as partes, que a parte autora 

deixou de efetuar o pagamento de faturas referentes a aquisição de 

produtos natura, a ré cedente optou por repassar o crédito onerosamente 

ao cessionário que por sua vez enviou notificação no endereço da autora 

para a regularização do débito sob pena de negativação do nome, realizou 

a cobrança não constituindo qualquer irregularidade do apontamento do 

débito. Assegura a inexistência de danos morais, pugnou pela 

improcedência da demanda. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico, de modo que colacionou certidão de 

cessão de crédito contrato nº 1605358356-N080759947 (cf. ID 

n.26789564), débito oriundo de contrato de nº (originariamente de 

titularidade da Natura Cosméticos S/A). Ademais, a ré demonstra nos 

autos a realização do negócio jurídico juntando certidão do termo de 

cessão de crédito assinado digitalmente e emitido pelo 10º Oficial de 

Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo (cf. ID 

n.26789560), comprovação de cadastro da autora como consultora de 

beleza registro nº nota fiscal de compras realizadas (cf. ID 26789566), 

notas fiscais, bem como documentos pessoais da autora (cf. ID n. 

26789566). Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica Assim, entendo demonstrada, sem 

maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por 

lógico motivo, inexistente fraude no presente caso, restando apurar se no 

presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. 

Porém, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos[5], conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. Nesse 

diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em 

questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela 

ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do débito 

negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS 

PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE 
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MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada 

de áudio em que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados 

pessoais, endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

comprovação da relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o 

consumidor adere à CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de 

faturas com alguns pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição ocorreu de forma devida, no exercício regular de direito. 

Havendo provas da existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente 

negada na inicial, inclusive para extensão dos benefícios do plano de 

telefonia para o TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé 

em razão da alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa 

por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 

81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao 

patamar permitido por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

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

Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de Abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 22 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 164,02 (cento e sessenta e quatro reais e 

dois centavos) como prova junta certidão de restrição anexa à petição 

inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, requereu o pedido contraposto referente às 

faturas em aberto no valor de R$ 164,00, por fim, pugnou pela 

improcedência da demanda. Assim, havendo negativa de contratação 

após o cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação em ID n. 27572830 e 

ss.) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes devidamente assinado a rogo na presença de 02 (duas) 

testemunhas (assinatura semelhante à juntada ao petitório inicial, 

sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de documentos pessoais, 

faturas telefônicas, históricos de chamadas e telas sistêmicas. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Ab initio, afasto a preliminar suscitada pela ré, 

considerando ser despicienda a produção de prova pericial para o 

deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a 

serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 
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revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está à origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício 

regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que 

a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da 

parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento da 

fatura inadimplida, que perfazem o importe de R$ 164,02 (cento e 

sessenta e quatro reais e dois centavos), com juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir da data do vencimento da fatura. Extingue-se o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 

de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-73.2019.8.11.0055
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. De início, cumpre observar que a relação posta nos 

autos subsume-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A 

controvérsia, destarte, deve ser solucionada sob o prisma do sistema 

jurídico autônomo instituído pela Lei 8.078/1990, que por sua vez 

regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no 

art. 5º, XXXII, da Constituição da República. 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque considero ser 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe, porquanto o caso em tela não apresenta complexidade, sendo a 

matéria recorrente nos Juizados Especiais, que detêm competência para o 

julgamento da espécie. Ademais há relato trazido pela autora, consistente 

em serviços contratados e não efetivados pela requerida. Narra à autora 

que no mês de outubro de 2018 adquiriu um CHIP PRÉ PAGO de telefonia 

da operadora pertencente à ré, afirma que inseriu o chip em seu celular 

que realizou a habilitação e inseriu crédito, porém, o novo CHIP não realiza 

ou recebe chamadas. Alega que entrou em contato com ré para solução 

do problema, contudo, sem sucesso, aduz que houve falha na prestação 

dos serviços, razão pela qual busca que seja habilitada a linha telefônica e 

seja a ré condenada em pagamento de indenização por danos morais. A 

ré, em sua contestação, afirma que a linha telefônica encontra-se 
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habilitada e em pleno funcionamento. Alega a inexistência de ilícito 

indenizável, devendo ser julgada improcedente a presente demanda. A 

parte autora foi devidamente intimada, porém, não apresentou réplica. Pois 

bem. Sabe-se que o sistema pré-pago é o meio pelo qual o cliente adquire 

a prestação de serviços por meio de crédito pré contratado e apenas 

posteriormente o serviço é de fato usufruído. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos a realização da habilitação da linha telefônica nº (65) 

9987-7848, de modo que colacionou detalhamento de consumo (cf. ID nº 

22702539). Cumpre salientar, a parte autora não se desincumbiu quanto 

ao ônus que lhe é imputado, não comprovou os danos supostamente 

experimentados, e ante a inexistência de ato ilícito, não se mostra possível 

à comprovação que a autora suportou algum prejuízo. O artigo 373, inciso I 

do CPC traz em seu bojo que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. No entanto, se mostra impossível aferir se 

alguma a comprovação de falha no sistema de linha telefônica pré paga. 

Logo, os fatos narrados na inicial ainda que tenham trazido a consumidora 

aborrecimentos, tais fatos não se traduzem em ato constrangedor que 

cause ofensa à sua honra, e não ensejam, por si só, o dever de indenizar. 

Por fim, no tocante aos danos morais pleiteados, não há falar em sua 

ocorrência no presente caso. Primeiro porque os fatos narrados pela 

autora– se provados – constituiriam descumprimento contratual impassível 

de compensação[5], e segundo porque não há prova de qualquer 

vulneração dos direitos da personalidade do autor no presente caso[6][7]. 

Assim, por mais que a situação narrada na inicial tenha causado incomodo 

a parte autora, tal situação jamais não ultrapassou o que a doutrina e 

jurisprudência convencionaram chamar de “mero aborrecimento”, situação 

inapta a gerar dever de reparar. Neste sentido colhe-se julgado do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TESE DE 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros dissabores e aborrecimentos 

corriqueiros decorrentes de uma relação contratual conturbada não 

ensejam necessariamente o dever de indenizar. No caso dos autos, a 

situação não ultrapassa meros incômodos inerentes à vida cotidiana 

sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera pessoal. (Ap 

16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no original). . 

Não basta a comprovação dos fatos que contrariam o consumidor, mas, 

também, que destes fatos tenha decorrido prejuízo à sua honorabilidade. 

Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair 

reparação de cunho moral é banalizar o instituto. Assim, afasto a 

pretensão indenizatória por dano moral pretendido. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

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

Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE JuizaLeiga Matrícula: 40669 Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 22 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] [...] O Tribunal de origem, à luz das provas 

dos autos, manteve a sentença de improcedência, concluindo pela 

ausência de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, 

ressaltando, ainda, que "o simples descumprimento contratual não dá 

ensejo à reparação moral". [...] (STJ, AgInt no AREsp 858.894/SP, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª 

Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2016). V. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 1235867/SP, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018) 

[6] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA 

LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE 

TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A 

configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado 

a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações 

intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período 

de tempo desarrazoado. [...] (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 

02/05/2018) (grifo nosso). [7] [...] 3. O simples inadimplemento contratual 

não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, 

dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação 

negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não 

desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma 

excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação. "Não cabe 

indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à 

dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)
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PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou o valor depositado nos 

autos (cf. ID n 24465453 e 20855525.). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente manifestou que houve o 

cumprimento integral da obrigação, pugnou pelo arquivamento dos autos 

(cf.ID nº 25380182), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de Abril de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002668-46.2018.8.11.0055 Reclamante: LUIS GUILHERME DE SOUZA 

LUCHETTA Reclamada: NOVANET – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Passo ao exame do mérito. O Reclamante 

alega na petição inicial que contratou plano da Reclamada em julho de 

2016 e que em dezembro/2016 e janeiro/2017 solicitou a suspensão dos 

serviços de internet por motivos de viagem, o que foi negado. Argumenta 

ainda que em fevereiro/2017 solicitou novamente a suspensão dos 

serviços, sendo novamente negado, sendo informado que deveria quitar 

as mensalidades de janeiro e fevereiro para o encerramento, bem como 

que teria que se deslocar de Tangará da Serra a Campo Novo do Parecis 

para requerer o cancelamento, o que foi feito, no entanto não houve o 

cancelamento e após diversas tentativas telefônicas foi informado de que 

não seria possível o encerramento em decorrência da fidelidade, bem 

como que deveria pagar uma multa de 50% em caso de rescisão. 

Argumenta que requereu ainda a transferência dos serviços de Campo 

Novo para Tangará da Serra ou para Cuiabá, sendo informado que não 

havia cobertura para ditos locais, sendo que no último dia de moradia um 

funcionário compareceu na residência e desinstalou o sinal, não deixando 

comprovante. Por fim, argumenta que em data posterior seu nome foi 

inserido em órgão de proteção ao crédito por um débito de R$ 569,00 

(quinhentos e sessenta e nove reais), referente a multa por quebra de 

contrato de fidelidade, o que não concorda, pugnando pela 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. A Reclamada, 

em defesa, afirma que não resta comprovada nenhuma conduta ilícita ou 

abusiva, bem como que a multa está pautada no contrato promocional 

firmado, cabendo a negociação livre quanto ao prazo de fidelização em 

contratos com pessoa jurídica. Afirma ainda que o valor de R$ 189,90 

(cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) refere-se à utilização 

do serviço no mês de março, inexistindo dever de indenizar. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifico que a Reclamada não 

comprova a legalidade da cobrança. De início vale frisar que a Reclamada 

não demonstra que se trata de uma contratação promocional, conforme 

afirma, bem como confessa que de fato houve pedido de cancelamento 

em fevereiro/2017 ignorado por esta, pelo que não cabe a cobrança 

referente a utilização dos serviços no mês de março/2017, além de não 

restar demonstrada dita utilização. No mais, no que tange à Cláusula 15ª e 

seu parágrafo único, denota-se que é clara no que tange ao cancelamento 

de contratos promocionais (situação não demonstrada), além do fato de 

que consta rubrica do Reclamante somente na primeira e última páginas do 

contrato, não constando assinatura nas páginas em que estão a cláusula 

questionada e o contrato (ID. 18703962), não restando caracterizada a 

ciência do Reclamante. Desta feita, merece procedência o pleito de 

desconstituição dos débitos. Por fim, resta claro nos autos que foram 

criados diversos óbices a postergar o cancelamento do contrato, além das 

diversas tentativas de resolução administrativas frustradas, pelo que a 

hipótese em exame apresenta peculiaridades que permitem concluir pela 

ocorrência de dano moral, notadamente por desídia da Reclamada, aliada a 

perda do tempo útil do autor, que necessitou buscar o Judiciário para 

resolução do conflito que poderia ter sido resolvido administrativamente. A 

propósito: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

INDEVIDA DE SERVIÇO CONTRATADO E NÃO INSTALADO - DANOS 

MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Cobrança de dívida inexistente 

Consumidor que tentou regularizar a sua situação, sem sucesso - Falha 

na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o 

desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua 

situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É 

induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso 

e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, 

passível de indenização (...). (TJ/SP AC 1009205-28.2017.8.26.0006 - 

Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado - Relator: Des. Sérgio 

Shimura - Data do julgamento: 06/07/2018). Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: DETERMINAR a 

desconstituição dos débitos discutidos na presente demanda. CONDENAR 

a Reclamada a indenizar o Reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a 

contar da citação. Oficie-se os órgãos de proteção crédito para extinção 

do nome do autor do cadastro referente aos débitos discutidos na 

presente demanda. Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente 

litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000065-97.2018.8.11.0055 Autora: Maem Assessoria Contábil e 

Empresarial Ltda ME Réus: Claudia de Almeida e Marcelo Júnior de Barros 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 
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processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pela exequente. A teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como aquela que 

concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica da 

personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que 

a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda que tenham 

o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo tal situação, 

o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos sócios, a fim de 

adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da empresa para 

pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre bens de uma 

empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo grupo. Pelo 

Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa jurídica se 

desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em decorrência dos 

sócios ou administradores a utilizarem para alcançar escopo distinto do 

objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem ou mesmo fazer uso 

indevido da finalidade social, ou quando houver confusão patrimonial, ou 

seja, mistura do patrimônio social com o particular do sócio, que tem o 

condão de causar dano a terceiro, “em razão de abuso da personalidade 

jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou do Ministério Público, 

está autorizado, com base na prova material do dano, a desconsiderar, 

episodicamente, a personalidade jurídica”, com o intuito de coibir fraudes e 

abusos dos sócios que dela se valeram como defesa, sem que essa 

medida se desdobre numa dissolução da pessoa jurídica. É sabido que no 

nosso sistema processual, em sede de processo de execução, vigora o 

sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e seguintes do CPC), 

pelo qual os bens presentes e futuros do devedor respondem pelos seus 

débitos. No âmbito desse sistema, os bens de terceiros só respondem 

pelo débito do devedor em situações excepcionalíssimas. Aqui, a 

exequente postula, em essência, a desconsideração da personalidade 

jurídica do ente executado e o alcance de bens dos sócios proprietários, 

isto é, que bens de terceiros respondam pelo débito em execução. Dispõe 

o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos sócios respondem pelo débito 

nos termos da lei. Assim, a hipótese é juridicamente possível e 

sustentável, porém, por se tratar de medida excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente e aplicada apenas em hipóteses legalmente 

previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil estatui: “Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizada 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.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Outrossim, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a 

existência de indícios do encerramento irregular das atividades da 

empresa executada autoriza o redirecionamento do feito executório à 

pessoa do sócio. No entanto, é necessário que tais indícios estejam 

adequadamente demonstrados nos autos. Não bastam meras alegações 

nesse sentido. Imprescindível a demonstração da efetiva irregularidade na 

extinção da empresa, sem o que não se autoriza o reconhecimento do 

instituto em questão. No caso dos autos, houve a demonstração de que a 

empresa está inativa, sem qualquer atividade operacional, o que, aliado ao 

fato de que não se localizam bens para garantir a execução, fazem 

denotar que efetivamente houve indícios de irregularidade, pelo que 

comporta acolhimento a postulada desconsideração da personalidade 

jurídica e constrição de numerário do sócio da pessoa jurídica. Nesse 

sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A MEDIDA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da 

personalidade jurídica necessita o atendimento de pressupostos 

específicos do art. 50 do Código Civil e/ou do art. 28 do Código de Defesa 

do Consumidor, conforme o caso. O contexto fático revela situação de 

inatividade e ausência de patrimônio penhorável em prejuízo da parte 

exequente que autoriza a medida. Os elementos existentes são 

suficientes para autorizar a inclusão dos sócios no pólo passivo da 

execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS DOS SEUS SÓCIOS – 

TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS – 

INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS PELA DEVEDORA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA EXISTÊNCIA DE VALOR 

DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A regra 

de que os direito e deveres da sociedade não se confundem com os do 

sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a 

personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas 

suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores 

prejudicados. Apesar da alegação do agravante no sentido de que a mera 

inadimplência não é suficiente para embasar a desconsideração da 

personalidade jurídica, constatando-se dos autos que já foram realizadas 

várias diligências, durante mais de 07 (sete) anos, na tentativa de 

localização de bens penhoráveis da executada, sendo a segunda vez que 

a exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica na 

tentativa de satisfação do seu crédito, bem como que os bens indicados 

pela empresa executada cuidam-se na verdade peças e/ou componentes 

de bens, cuja propriedade e existência de valor de mercado sequer foram 

comprovados, escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da 

personalidade jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da 

empresa executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado 

no DJE 09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 

REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 
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comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 

mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 

respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 

04.02.2014). Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi 

citada e, por diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de 

penhora, aliado ao fato de que sequer se manifestou na presente 

demanda, deve se presumir, até demonstração em contrário, que 

efetivamente estão preenchidos os requisitos para o deferimento da 

pretensão do exequente. Com efeito, a ocultação da informação sobre 

bens, decorrente da postura voluntária da executada, gera a presunção 

de estar ela agindo de forma fraudulenta, havendo grande probabilidade 

de ter agido de forma premeditada transferindo seus bens aos sócios, 

somente para prejudicar os seus credores. Assim, diante do exposto, 

opino por deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

conforme postulado pelo exequente, para incluir no polo passivo da lide o 

sócio indicado no petitório em referência. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos no presente incidente. 

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Art. 790. São 

sujeitos à execução os bens: [...] II - do sócio, nos termos da lei;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001250-39.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JAIR INACIO GRIBLER 

REQUERIDO: FELICIANO FERREIRA DOS SANTOS e LUCINEIDE SOUZA 

ALMEIDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por JAIR INACIO GRIBLER em desfavor de 

FELICIANO FERREIRA DOS SANTOS. A parte Promovente, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação (ID. 23797003), não 

compareceu ao ato, fazendo-se representar por procurador consoante se 

observa no termo digitalizado nos autos. Em que pese as alegações do 

reclamante, vislumbro a impossibilidade do comparecimento de terceiro à 

audiência de conciliação, ainda que portando procuração. Ademais, a 

viagem a trabalho não justifica a ausência da parte autora em audiência, 

tendo em vista que não há nos autos nenhum comprovante de que estava 

impedido de comparecer ao ato. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA AUTORA 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

COMPARECIMENTO DE TERCEIRO PORTANDO PROCURAÇÃO. 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE 

NÃO SERVE DE JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA, MORMENTE DIANTE 

DA JUNTADA TARDIA DO CERTIFICADO. REATIVAÇÃO DO FEITO QUE 

DEPENDE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004513891, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

30/10/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004513891 RS , Relator: Vivian 

Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 30/10/2013, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/11/2013) 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. 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. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo 

Judai Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002172-80.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SAMYA DANIELLE 

GONCALVES DE OLIVEIRA DA TRINDADE REQUERIDO: UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A reclamada em 

contestação alega em sede preliminar incompetência do juízo para o 

deslinde do processo ante a complexidade da causa, contudo rejeito a 

preliminar arguida, uma vez que as provas existentes nos autos se 

mostram suficientes para a elucidação da questão. Afasta-se a preliminar 

de falta interesse processual, uma vez que está presente o binômio 

necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como se mostra 

adequada a via eleita para a defesa do direito que se afirma violado. 

Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos autorais são parcialmente 

procedentes. Trata-se de ação promovida por SAMYA DANIELLE 

GONCALVES DE OLIVEIRA DA TRINDADE em desfavor de UNIMED VALE 

DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a promovente 

informa que é beneficiária de plano de saúde junto a requerida desde 

01/03/2015, e que necessitou realizar cirurgia bariátrica, porquanto sofria 

de obesidade mórbida. Alega que além da cirurgia bariátrica o 

procedimento consiste em procedimentos pós-cirúrgicos de 

DERMOLIPCTOMIA DE BRAÇOS, ABDOMINOPLASTIA COM 

LIPOASPIRAÇÃO E ENXERTO GLÚTEO E MASTOPEXIA COM PRÓTESE, 

conforme prescrição médica. Ocorre que não obstante a requerida tenha 

autorizado a cirurgia bariátrica, negou a continuidade do tratamento pós 

cirúrgico sob a alegação de que se trata de procedimento estético não 

coberto pelo plano de saúde. Requer restituição e indenização por danos 

morais. A reclamada aduz que o contrato de saúde do qual a requerente é 

beneficiária, exclui expressamente a cobertura assistencial médica de 

todos os procedimentos médicos que não estejam elencados no rol de 

cobertura da ANS, bem como os procedimentos clínicos e cirúrgicos com 

finalidade estética, motivo pelo qual requer a improcedência da demanda. 

Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Pois bem. Diante das provas trazidas aos autos, em 

especial os Laudos anexos no Id. 24467497 e 24467499, que demonstra 

que existe a necessidade do procedimento pós cirúrgico é necessário 

para continuação do tratamento, sendo que os efeitos estéticos devido a 

cirurgia causam problemas psicológicos que obviamente causa risco a 

saúde da requerente. Neste sentido, é iterativa a jurisprudência: “Plano de 

saúde Aplicação do código de defesa do consumidor Negativa de 

cobertura de procedimento cirúrgico de dermolipectomia de coxas e 

braços, a paciente submetida a cirurgia bariátrica, com perda de mais de 

trinta quilos, que apresenta flacidez de pele, sob as alegações de que o 

procedimento solicitado não possui cobertura obrigatória, pois não consta 

no rol da Resolução Normativa nº 428/2017, da ANS e expressa exclusão 

contratual Procedimento que não se reveste de caráter estético, pois se 

cuida de continuidade no tratamento da cirurgia de obesidade mórbida 

anteriormente realizada Abusividade Contrato que deve se conformar a 

sua função social Desvantagem do consumidor Precedentes deste 

Colendo Tribunal Danos morais configurados Redução do quantum 

Impossibilidade Recurso desprovido.” (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação nº 1004455-13.2016.8.26.0363, Rel. Des. A.C.Mathias Coltro, j. 

06/02/2019 sem destaque no original). PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora PORTADORA DE 

OBESIDADE MÓRBIDA REALIZOU CIRÚRGIA BARIÁTRICA E NECESSITA 

REALIZAR NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA REPARAÇÃO DAS 

SEQUELAS DECORRENTES DA EXPRESSIVA PERDA DE PESO. Negativa 

de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico 

(mamoplastia, abdominoplastia e dermolipectomia das coxas) pelo fato de 

não constar no rol da ANS E SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. 

INOCORRÊNCIA. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete 

ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de 

tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das Súmulas 96 

e 102 deste TJSP. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM REDUZIDO, 

QUE COMPORTA AMPLIAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA SOMENTE NESTE 

PONTO. Recurso DA RÉ desprovido. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA 

AUTORA APELANTE.” (TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1019123-95.2016.8.26.0554, Rel. Des. Coelho Mendes, j.18/12/2018 sem 

destaque no original). “PLANO DE SAÚDE Autora que se submeteu à 

cirurgia bariátrica. Necessidade de realização de cirurgias reparadoras de 

abdominoplastia (dermolipectomia abdominal), cirurgia de mastopexia com 

prótese na mama, dermolipectomia de coxas, lipoescultura, braqueoplastia. 

Negativa de cobertura pela operadora. Ação julgada procedente, para 

determinar o custeio do procedimento, face à recusa indevida. 

Encerramento do contrato de trabalho após a propositura da ação. 

Questão não levantada na defesa, não se tratando de fato novo. Inovação 

recursal. Procedimento complementar necessário, de natureza reparatória 

e não estética. Súmula 97 do TJSP. Danos morais não caracterizados. 

Dissabores pelos quais passou a autora não atingem estatura suficiente 

para merecerem compensação por danos morais. Sentença reformada em 

parte, apenas para afastar os danos morais. Recurso parcialmente 

provido.” (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1000063-57.2018.8.26.0008, Rel. Des. Moreira Viegas, j.26/09/2018 sem 

destaque no original). No caso dos autos, também não merece guarida o 

argumento de que o pedido de cobertura de próteses mamárias evidencia 

o caráter puramente estético de cirurgia, haja vista que a necessidade 

decorre da cirurgia bariátrica realizada. Sendo assim, mostra-se 

necessária a autorização e custeio do procedimento pós cirúrgico: PLANO 

DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO 

MORAL. Insurgência da ré contra a sentença de procedência. Reforma em 

parte. Cirurgia reparadora que não possui caráter meramente estético. 

Negativa de cobertura que se afigura abusiva. Ausência de previsão do 

rol da ANS que não afasta a obrigatoriedade de custeio. Súmulas 97 e 102 

deste Tribunal. Precedentes. Danos morais. Mero inadimplemento 

contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Inexistência de 

prejuízos à saúde da autora. Indenização afastada. Recurso provido em 

p a r t e .  ( T J - S P  -  A C :  1 0 2 9 1 4 1 8 0 2 0 1 9 8 2 6 0 0 0 2  S P 

1029141-80.2019.8.26.0002, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 28/11/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2019). Por outro lado, deve ser afastada a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. A reparação pretendida só é 

cabível quando, além da ilicitude por parte do plano de saúde, há 

repercussão negativa considerável na vida da vítima. A esse respeito, são 

os esclarecimentos de YUSSEF SAID CAHALI 1: “Na advertência da 

doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem 

demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a 

ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a 

ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do 

indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para 

ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de 

escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em 

sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a 

partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, 

hábil/suficiente a embasar responsabilidade indenizatória. Haveria como 

que um 'piso' de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais 

se configura o dano moral indenizável.” Na hipótese, o mero 

inadimplemento contratual, por si, não é apto a gerar dano moral 

indenizável, especialmente porque a cirurgia pretendida, embora 

necessária, é eletiva e a demora não lhe causa risco de morte. Não 

obstante a negativa de custeio possa ter gerado preocupação e angústia, 

nada há nos autos que demonstre qualquer situação de excessivo 

sofrimento físico ou emocional que pudessem ter sido agravados em 

razão da conduta da apelante. DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da 

Reclamante e DETERMINO que a reclamada cubra também o procedimento 

pós cirúrgico de DERMOLIPCTOMIA DE BRAÇOS, ABDOMINOPLASTIA 

COM LIPOASPIRAÇÃO E ENXERTO GLÚTEO E MASTOXEPIA COM 

PRÓTESEA, nos termos dos laudos anexos aos autos. Deixo de condenar 
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a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003370-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA BORGES (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)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004487-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LUZIA DA SILVA RIBEIRO (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:

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

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$613,57 

(Seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$200,17 

(Duzentos reais e dezessete centavos) para fins de recolhimento da guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY FIGUEIRA DOS REIS (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))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$614,17 

(Seiscentos e catorze reais e dezessete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$200,77 

(Duzentos reais e setenta e sete centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002845-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (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))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$614,67 

(Seiscentos e catorze reais e sessenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$201,27 

(Duzentos e um reais e vinte e sete centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES (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))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$618,42 

(Seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$205,02 

(Duzentos e cinco reais e dois centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS LIMA (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))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$618,42 

(Seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$205,02 

(Duzentos e cinco reais e dois centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005461-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CAVALCANTE 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$613,27 

(Seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,87 (Cento 

e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005083-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 19/02/2019 às 13:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Certidão da contadoria Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003443-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

a atualização do cálculo das custas processuais, devendo a parte 

condenada às fls. dos autos, realizar o pagamento do valor de R$413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) à título de custas 

judiciais, e a quantia de R$149,13 (Cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos) a título de taxa judiciária, perfazendo o total de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Desta 

feita, encaminho os autos a Central de Arrecadação e Arquivamento para 

os devidos procedimentos. O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de abril de 2020. Camila Stofeles Cecon Santana 

Distribuidora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DINIZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004416-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BORGES REZENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 17/10/2019 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004267-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAMULO RIBEIRO SLVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI OAB - MT20759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$614,41 

(Seiscentos e catorze reais e quarenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$201,01 

(Duzentos e um reais e um centavo) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE DA SILVA PEREIRA (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))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$615,23 

(Seiscentos e quinze reais e vinte e três centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$201,83 

(Duzentos e um reais e oitenta e três centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005083-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BARRETO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 
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forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003443-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002960-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE MACEDO LOPES (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)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004416-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BORGES REZENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002481-05.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NEVES MEINERZ (AUTOR(A))

SILDA NEVES MEINERZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GARCIA (REU)

CHARLES ROGERIO ALVES RODRIGUES (REU)

SEAPLAN CONSTRUCOES, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REU)

 

AUDIENCIA REDESIGNADA PARA O DIA 31/08/2020 ÀS 10:30H NO 

CEJUSC DESTE JUIZO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001670-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MG94772 (ADVOGADO(A))

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, 

PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

MALOTE DIGITAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002025-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT8530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CK TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

CELSO KREIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO 

DE MANDADO. VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001494-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001494-61.2020.8.11.0045 AUTOR: RAIMUNDA SANTOS DOS SANTOS 

REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Trata-se Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Raimunda Cruz Santos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Consta na 

exordial, que a Autora ao tentar realizar transações comerciais fora 

informada da existência de registro junto aos órgãos de proteção ao 

crédito lançado em seu desfavor. Declara que a inscrição é indevida, uma 

vez que não contraiu a dívida em questão, de modo que postula pela 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela de evidência/urgência 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial, juntou documentos, inclusive consulta do serviço de proteção ao 

crédito, vide id. n. 30454180. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na 

esteira do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil. Ademais, 

alterem-se os registros cartorários para fazer constar como Autora 

“Raimunda Cruz Santos”, ante o cadastro indevido realizado na lide. III. Da 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Compulsando-se aos autos, depreende-se 

dos documentos acostados à exordial, que a parte Requerente teve seu 

nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida, por 

dívida pretensamente não contraída, demonstrando, assim, a existência de 

cobrança indevida. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a 

liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante 

o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, 

como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez 

que, a retirada requerida deve ser determinada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte 

Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja 

demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte 

Requerente. III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No 

que concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, 

constata-se clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em 

relação à parte Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. 
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A parte Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da 

contratação em questão, bem como se apresenta em relação de 

desigualdade quando comparada com a parte Requerida, considerando o 

poderio econômico desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa 

posição de superioridade na relação debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com a Empresa Requerida, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 13/07/2020, às 10h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000407-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000407-70.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ELIANA RAMOS DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: GENILTO DE OLIVEIRA Vistos, etc. I. Recebo a inicial 

e os documentos que a instrui, cujo processamento dar-se-á segundo as 

regras do procedimento comum. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. III. Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada 

para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo 

passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar 

está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

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

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. IV. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 13/07/2020, às 13h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. VI. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). VII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VIII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IX. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Intime-se. XII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001419-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES BINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE KOTHRADE CASONATTO (REQUERIDO)

AGENOR CASONATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001419-22.2020.8.11.0045 REQUERENTE: MAURICIO FERNANDES 

BINOTTI REQUERIDO: AGENOR CASONATTO, SIMONE KOTHRADE 

CASONATTO Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. 

II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 13/07/2020, 

às 16h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 
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última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005375-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005375-80.2019.8.11.0045 AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os 

documentos que a instrui. II. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 20/07/2020, às 09h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. IV. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VI. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VII. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). IX. Intime-se. X. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005941-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDISON PAIVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005941-29.2019.8.11.0045 AUTOR(A): VANDISON PAIVA CORREA REU: 

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR Vistos, etc. I. Trata-se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Vandison Paiva Correa em desfavor de Companhia 

Energética do Maranhão - CEMAR. Consta na exordial, que o Autor ao 

tentar realizar transações comerciais fora informado da existência de 

registro junto aos órgãos de proteção ao crédito lançado em seu 

desfavor. Declara que a inscrição é indevida, uma vez que não restou 

inadimplente com a dívida em questão, de modo que postula pela 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela de evidência/urgência 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial, juntou documentos, inclusive consulta do serviço de proteção ao 

crédito, vide id. n. 26657407. Decisão no id. n. 27081706, determinando a 

emenda dos fundamentos jurídicos do pedido, a qual aportou ao feito no id. 

n. 27332584. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como recebo a 

emenda apresentada no id. n. 27332584. III. Da Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pela Requerida, por dívida pretensamente não 

contraída, demonstrando, assim, a existência de cobrança indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a 

liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante 

o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, 

como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez 

que, a retirada requerida deve ser determinada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte 

Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja 

demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte 

Requerente. III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 
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ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No 

que concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, 

constata-se clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em 

relação à parte Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. 

A parte Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da 

contratação em questão, bem como se apresenta em relação de 

desigualdade quando comparada com a parte Requerida, considerando o 

poderio econômico desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa 

posição de superioridade na relação debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com a Empresa Requerida, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 20/07/2020, às 10h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001738-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYNE MENDONCA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001738-87.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ADIVALDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ALYNE MENDONCA COSTA LIMA Vistos, etc. I. 

Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança da 

situação fático-econômica descrita na inicial. III. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 20/07/2020, às 14h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

IV. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). X. Intime-se. XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às 

providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001758-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA OLIVEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001758-78.2020.8.11.0045 AUTOR: JOELMA OLIVEIRA COSTA REU: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. I. Trata-se Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Joelma Oliveira 
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Costa em desfavor de Oi Móvel S.A. Consta na exordial, que a Autora ao 

tentar realizar transações comerciais fora informada da existência de 

registro junto aos órgãos de proteção ao crédito lançado em seu 

desfavor. Declara que a inscrição é indevida, uma vez que já havia 

acordado acerca da retirada de restrições, de modo que postula pela 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela de evidência/urgência 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial, juntou documentos, inclusive consulta do serviço de proteção ao 

crédito, vide id. n. 31041405. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na 

esteira do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil. III. Da 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Compulsando-se aos autos, depreende-se 

dos documentos acostados à exordial, que a parte Requerente teve seu 

nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida, por 

dívida adimplida, demonstrando, assim, a existência de cobrança indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a 

liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante 

o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, 

como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez 

que, a retirada requerida deve ser determinada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte 

Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja 

demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte 

Requerente. III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No 

que concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, 

constata-se clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em 

relação à parte Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. 

A parte Requerente tem domicilio nesta urbe de Lucas do Rio Verde/MT, e 

exerce labor de borracheiro, caracterizando, assim, sua hipossuficiência 

frente à Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com a parte Requerida, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 20/07/2020, às 14h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004694-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MISLENE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Diante da justificativa apresentada pelo requerido, designo 

nova data para a realização de audiência de conciliação/mediação perante 

o CEJUSC, o dia 20/07/2020, às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004694-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MISLENE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Diante da justificativa apresentada pelo requerido, designo 

nova data para a realização de audiência de conciliação/mediação perante 

o CEJUSC, o dia 20/07/2020, às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003505-97.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA QUITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Solicito exames atualizados de ombros e exame atualizado e laudos da 

especialidade da Ortopedia para concluirmos a pericia medica Dr. Guido 

Vaca Cespedes CRM MT 5084.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003391-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Solicito pericia medica especializada em Ortopedia para conclusão da 

pericia medica judicial. Dr. Guido Vaca Cespedes CRM MT 5084.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIEL MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (REU)

 

Processo nº 1000066-78.2019.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Nadiel Machado. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de 

enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 17382372 deferindo a tutela de 

urgência para fins de concessão do benefício de auxílio doença e 

determinando a realização antecipada de perícia médica. O requerido 

apresentou contestação e documentos no Id 19267099 sustentando que o 

autor não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. 

Perícia médica apresentada no Id 20396549. O autor manifestou sobre o 

laudo pericial no Id 23099790. Devidamente intimado, o INSS não 

manifestou quanto ao laudo pericial. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que o autor é portador de insuficiência cardíaca após infarto do 

miocárdio e doença obstrutiva coronariana múltipla (CID 10 I50, I 255 e I10), 

de origem cardiovascular, atestadas clinicamente e por eletrocardiograma 

e cateterismo, resultando em incapacidade laboral total e permanente 

desde setembro/2014. No caso, o perito médico afirmou que a 

incapacidade do autor não é suscetível de recuperação ou habilitação 

para o exercício da função que exercia (serviços gerais) ou mesmo de 

outras atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a impossibilidade 

de readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial no Id 20396549). Quanto 

ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado 

aos autos se verifica a condição de segurado por mais de 12 (doze) 

contribuições, e, além disso, o autor estava recebendo benefício 

previdenciário de auxílio doença até a data de 28/09/2018. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Nadiel Machado. 2. 

CPF: 370.639.959-87. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. 

4. Data do início do benefício: 29/10/2018 (data do requerimento 

administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

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

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002252-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILEIA SARMENTO PINHEIRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Solicito exames atualizados e avaliação atualizada da ortopedia (laudos e 

atestados atualizados), para concluir a pericia medica. Dr. Guido Vaca 

Cespedes. CRM MT 5084.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003393-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE GANZER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PERICIADO FABIO JOSE GANZER QUESITOS DA ADVOCACIA AUTOR 

PROCESSO 10030226720198110045 QUESITOS 1-O paciente é portador 

de doença ou lesão? R Sim é portador. 2-Qual a classificação dada pelo 

CID 10? R CID 10 M544, M549, M519, T905, H534, H542. 3-A doença ou 

lesão a incapacita para o exercício de sua atividade laborativa e ou 

habitual? Justificar levando-se em conta fatores tais a gravidade da 

doença, a idade e a profissão desenvolvida onde executa tarefas que 

exigem esforço físico intenso. R Sim o incapacita. 4-Esta incapacidade é 

insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade? R Não é insuscetível. 5-O paciente utiliza alguma medicação? A 

medicação tem algum efeito colateral? A medicação tem efeitos sedativos? 

R Sim utiliza, sem efeitos colaterais. 6-A incapacidade do paciente pode 

ser caracterizada como temporária ou permanente? Total ou parcial? R É 

parcial e permanente para trabalhos braçais. 7-O paciente necessita da 

ajuda de terceiros para realizar tarefas rotineiras? R Não necessita. 8-Se 

na data de 16–07 –2018 o paciente se encontrava impossibilitado de 

exercer suas atividades laborativas e ou habituais? R Sim se encontrava.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002887-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA MOURA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PERICIADO EDILEUZA MARIA MOURA DOS REIS QUESITOS UNIFICADOS 

PROCESSO 10028875520198110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO 

PROCESSO a) Número do processo 10028875520198110045. b) 

Juizado/Vara Primeira Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) 

Nome do(a) autor(a) EDILEUZA MARIA MOURA DOS REIS. b) Estado civil 

Casada. c) Sexo Feminino. d) CPF 98196456204. e) Data de nascimento 

03.11.1975. f) Escolaridade Ensino médio completo. g) Formação 

técnico-profissional Sem. III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do 

Exame 24.01.2020. b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM Guido Vaca 

Céspedes, CRM MT 5084. c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula 

e CRM (caso tenha acompanhado o exame) Sem. d) Assistente Técnico 

do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) Sem. IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada 

Operador de produção. b) Tempo de profissão Cinco anos. c) Atividade 

declarada como exercida Do lar. d) Tempo de atividade Vinte anos. e) 

Descrição da atividade Trabalho braçal como Operador de produção. f) 

Experiência laboral anterior Sem. g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido: Março de 2019. V- EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Dor cervical e nos 

ombros, fibromialgia, ao exame fisico dor à movimentação ativa e passiva 

dos ombros, dor a palpação dos processos espinhosos cervicais, dorsais 

e lombares, Lasegue positivo bilateral a trinta graus. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Apresenta 

artropatia acrômio/clavicular, tendinopatia supraespinhal com fissuras, 

tendinopatia subescapular com fissuras e ruptura parcial, bursite 

acrômio/deltóide de ombro direito; artropatia acrômio/clavicular, 

tendinopatia supraespinhal , tendinopatia subescapular, bursite 

acrômio/deltóide de ombro esquerdo; osteofitose lombar, discopatia 

lombar, uma hérnia de disco com compressão dural; osteofitose cervical, 

discopatia cervical, duas hérnias de disco com compressão dural e uma 

delas com compressão radicular à esquerda. CID 10 M755, M759, M751, 

M542, M51, M53, M65, G58, M79, M25, M19. c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. R É degenerativa. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. R Não decorrem. e) A doença/moléstia 

ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, 

circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência 

médica e/ou hospitalar. R Não decorrem. f) Doença/moléstia ou lesão torna 

o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a que apresenta artropatia 

acrômio/clavicular, tendinopatia supraespinhal com fissuras, tendinopatia 

subescapular com fissuras e ruptura parcial, bursite acrômio/deltóide de 

ombro direito; artropatia acrômio/clavicular, tendinopatia supraespinhal , 

tendinopatia subescapular, bursite acrômio/deltóide de ombro esquerdo; 

osteofitose lombar, discopatia lombar, uma hérnia de disco com 

compressão dural; osteofitose cervical, discopatia cervical, duas hérnias 

de disco com compressão dural e uma delas com compressão radicular à 

esquerda. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? R É permanente e total para trabalhos braçais. h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). R 2018. i) Data provável de início da incapacidade 

identificada. Justifique. R Desde Março de 2019, por atestado de 

incapacidade. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. R Da progressão. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, 

justificar apontando os elementos para esta conclusão. R Sim, 

incapacidade em Março de 2019 e indeferimento em Março de 2019. l) 

Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? R É total e permanente 

para trabalhos braçais. m) Sendo positiva a existência de incapacidade 

total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente 

de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? R Não 

atualmente. n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial? R Clinica, laudos, 

atestados, Rx, ultrasonografia e ressonância. o) O(a) periciado(a) está 

realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há 

previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido 

pelo SUS? R Sim, por tempo indeterminado, não cirúrgico e pelo SUS. p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R 

Não haverá recuperação. q) Preste o perito demais esclarecimentos que 

entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. R Sem 

elementos. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. R Não há.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002340-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA THEREZA LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PERICIADO ANA THEREZA LIMA DA SILVA QUESITOS UNIFICADOS 

PROCESSO 10023401520198110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO 

PROCESSO a) Número do processo 10023401520198110045. b) 

Juizado/Vara Primeira Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) 

Nome do(a) autor(a) ANA THEREZA LIMA DA SILVA. b) Estado civil 

Casada. c) Sexo Feminino. d) CPF 77793390253. e) Data de nascimento 

16.03.1982. f) Escolaridade Ensino médio completo. g) Formação 

técnico-profissional Sem. III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do 

Exame 24.01.2020. b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM Guido Vaca 

Céspedes, CRM MT 5084. c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula 

e CRM (caso tenha acompanhado o exame) Sem. d) Assistente Técnico 

do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) Sem. IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada 

Operador de produção. b) Tempo de profissão Cinco anos. c) Atividade 

declarada como exercida Do lar. d) Tempo de atividade Catorze anos. e) 

Descrição da atividade Trabalho braçal como Operador de produção. f) 

Experiência laboral anterior Sem. g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido: Agosto de 2018. V- EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Apresenta dor 

precordial, dispnéia, dor na coluna e no membro superior direito, sobre 

tudo no punho direito, dor nos pés bilateralmente, há dor em ombro direito 

à movimentação ativa e passiva, também nos pés e no punho direito. Há 

dor à compressão dos processos espinhosos cervicais e lombares, e da 

musculatura para vertebral cervical e lombar. Lasegue positivo a trinta 

graus à direita. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião 

da perícia (com CID). R Apresenta válvula aórtica e ectasia da aorta 

ascendente, aneurisma da aorta ascendente, sinusite de repetição, 

isquemia de ventrículo lateral esquerdo sem sequelas, fascite plantar em 

pé direito, tenossinovite do extensor dos dedos do punho direito, 

miomatose uterina operada, nefrolitiase esquerda, osteofitose lombar e 

tres hérnias de disco lombares com compressão dural, bursite 

acrômio/clavicular, tendinopatia supraespinhal de ombro direito. CID 10 

M654, M545, I351, I712, M543, Z988, M751, M25, M19, M542, M544, M19, 

M519, M755, M511, M479. c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. R Degenerativa e vascular. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. R Não decorrem. 

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. R Não decorrem. f) Doença/moléstia ou 

lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a que 

apresenta válvula aórtica e ectasia da aorta ascendente, aneurisma da 

aorta ascendente, sinusite de repetição, isquemia de ventrículo lateral 

esquerdo sem sequelas, fascite plantar em pé direito, tenossinovite do 

extensor dos dedos do punho direito, miomatose uterina operada, 

nefrolitiase esquerda, osteofitose lombar e tres hérnias de disco lombares 

com compressão dural, bursite acrômio/clavicular, tendinopatia 

supraespinhal de ombro direito. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? R É permanente e total para trabalhos 

braçais. h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a). R 2016. i) Data provável de início da 

incapacidade identificada. Justifique. R Desde Agosto de 2018, por 

atestado de incapacidade. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. R Da progressão. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, 

justificar apontando os elementos para esta conclusão. R Sim, 

incapacidade em Agosto de 2018 e indeferimento em Agosto de 2018. l) 

Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? R É total e permanente 

para trabalhos braçais. m) Sendo positiva a existência de incapacidade 

total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente 

de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? R Não 

atualmente. n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial? R Clinica, laudos, 

atestados, Rx, ultrasonografia, anatomopatológico, ecocardiografia, 

angiotomografia e tomogafias. o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? R Sim, 

por tempo indeterminado, não cirúrgico e pelo SUS. p) É possível estimar 

qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) 

periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu 

trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R Não 

haverá recuperação, há porem reserva física par trabalhos não braçais. 

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. R Sem elementos. r) Pode o perito 

afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de 

exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. R Não 

há.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001900-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA CRISTIANE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se 

tratará de “cumprimento de sentença”. II.Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 

disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001589-91.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERT ROCHA PRETTI (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001589-91.2020.8.11.0045 AUTOR(A): HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS REU: GILBERT ROCHA PRETTI Vistos, etc. I. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a 

expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte 

Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000638-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE CAMPOS SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000638-97.2020.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCIELE DE CAMPOS 

SILVERIO REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. I. De proêmio, recebo a inicial e emenda disposta nos 

autos, de modo que alterem-se os registros cartorários para fins de 

constar em substituição ao disposto, as seguintes informações: 

Requerente: Lucas Ribeiro de Souza; Requerido: Jeferson dos Santos 

Moreira; Valor da causa: R$ 14.720,00. II. Defiro o pedido de gratuidade 

judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar no prazo legal, 

considerando que a anuência da parte Requerida, se apresenta a toda 

evidência como forma de reconhecimento do pedido. IV. Intime-se. V. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005054-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO GOMES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

DAVI LEOPOLDO VAZ SAMPAIO (REQUERIDO)

MARCIO DA SILVA BEZERRA (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005054-16.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALEX SANDRO GOMES DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, ADRIANO 

PEREIRA DA SILVA, DAVI LEOPOLDO VAZ SAMPAIO, MARCIO DA SILVA 

BEZERRA Vistos, etc. I. Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de 

Propriedade c.c. Anulatória de Débitos proposta por Alex Sandro Gomes 

da Silva Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso, Adriano Pereira 

da Silva, Davi Leopoldo Vaz Sampaio e Márcio da Silva Bezerra. II. 

Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II, do 

Código de Processo Civil, considerando a participação do Estado de Mato 

Grosso na lide. III. Cite-se pessoalmente a parte Requerida (Estado de 

Mato Grosso) quanto aos termos da petição inicial, consignando que o 

prazo para resposta será de 30 (trinta) dias úteis (CPC, art. 335 c.c. art. 

183) e se iniciará na forma disposta no art. 231 do CPC. Consigne-se no 

mandado, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 

341 c.c. art. 344). IV. Cite-se a parte Requerida (Adriano Pereira da Silva e 

Davi Leopoldo Vaz Sampaio) para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob 

as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de 

Processo Civil. V. No tocante ao Requerido Márcio da Silva Bezerra, não 

obstante encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citado 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código 

de Processo Civil, para, querendo, se manifestar para, querendo, se 

manifestar nos termos da decisão inicial. Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial ao revel citado por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal. 

VI. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, com fundamento no art. 

98 do Código de Processo Civil. VII. Por fim, intime-se a parte Requerente 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. IX. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ACCORDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

MAURO DOS SANTOS FRANCO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000277-80.2020.8.11.0045 AUTOR: JOSE ACCORDI REU: MAURO DOS 

SANTOS FRANCO, SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. I. Tendo em vista 

a evidente incompatibilidade do processamento conjunto de um processo 

eletrônico com outro processo físico, e considerando o disposto no art. 

61, IV, da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, 

determino que a parte Embargante providencie a materialização do 

presente feito, a fim de que tramite de forma física, em apenso à Ação de 

Execução indicada na exordial, com distribuição por dependência. II. A 

distribuição deve realizar-se com cópia integral do presente feito, inclusive 

da presente decisão. III. Por sua vez, atinente a este feito eletrônico, 

arquive-se, procedendo com as baixas e anotações de estilo. IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001374-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DEILTO MENDES BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001374-18.2020.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOSE DEILTO MENDES BRAGA Vistos, etc. I. Do compulso 

dos autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido 

comprovante de pagamento das custas, considerando, inclusive, a 

emenda do valor da causa, de modo que nos termos do disposto no art. 

2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas 

e taxas judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, 

sob pena de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IV. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000617-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FUMEGALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se 

tratará de “cumprimento de sentença”. II.Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 
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disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001838-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE ROSSI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001838-42.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DULCE ROSSI 

RODRIGUES Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a 

inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de pagamento, de 

modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 

22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com 

a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001878-24.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MECATRAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PECAS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001878-24.2020.8.11.0045 REQUERENTE: MECATRAN COMERCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Danos Morais proposta por Mecatran Comércio 

Atacadista e Varejista de Peças Ltda em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. II. Do compulso dos autos, não verifico a disponibilização do 

comprovante de inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. III. Ademais, a parte Requerente pretende a 

declaração de inexigibilidade débito na quantia de R$ 12.883,75 e 

indenização a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00, de modo 

que a soma dos valores compõem o benefício econômico expresso na 

lide, a teor dos arts. 291 e 292, VI, ambos do Código de Processo Civil. 

Nestes termos, o valor da causa merece correção, porquanto equivocado 

o constante na exordial, com o recolhimento complementar das custas. IV. 

Desta forma, intime-se a parte Autora para emendar a inicial, nos termos 

dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) juntar o 

comprovante de inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito; b) corrigir o valor atribuído a causa, porquanto deve 

expressar o benefício econômico, com o recolhimento complementar das 

custas. V. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. VI. Intime-se. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001841-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA BIESEK (AUTOR(A))

IRINEU JOSE KUZNIEWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA GONTIJO OAB - GO45360 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO ANDRADE OAB - GO30726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001841-94.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ANISIA BIESEK, IRINEU JOSE 

KUZNIEWSKI REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Do compulso dos 

autos, denota-se que o contrato acostados aos autos nos id. n. 31215868 

e 31215870 se apresenta ilegível, dificultando a análise e compreensão. II. 

Desta forma, intime-se a parte Autora para emendar a inicial, nos termos 

dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) juntar 

aos autos o contrato em questão legível. III. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. IV. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001902-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001902-52.2020.8.11.0045 AUTOR(A): JANETE SERAFIM REU: BANCO 

PAN Vistos, etc. I. Trata-se de Ação Revisional c.c. Repetição de Indébito 

e Indenização por Danos Morais proposta por Janete Serafim em desfavor 

do Banco Pan S.A. Consta na exordial, que a parte Autora firmou com o 

Banco Requerido um contrato de empréstimo consignado. Contudo, após a 

celebração do negócio, fora informada de que parte do valor seria 

cobrado a título de desconto consignado e outra parte na modalidade de 

cartão de crédito consignado. Com base nas relações contratuais 

estabelecidas o Requerente postulou pela declaração de inexistência de 

relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado, a revisão 

contratual da taxa de juros do cartão de crédito, bem como a declaração 

de nulidade de eventual cláusula de adesão, caso existente. II. Do 

compulso da exordial, denota-se que ao formular os pleitos revisionais a 

parte Autora deixou de discriminar a obrigação contratual controvertida e 

quantificar o valor incontroverso, com a consequente apresentação de 

memorial de cálculos, consoante delineado no art. 330, § 2°, do Código de 

Processo Civil. III. Ademais, não obstante tenha a lide natureza revisional, 

a parte Requerente não apresentou o contrato que pretende revisionar ou 

discutir, e tampouco postulou pela exibição destes. Cabe ponderar também 

que, conforme posicionamento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça 

nos autos do REsp n. 1349453/MS, com julgamento nos termos do art. 

543-C do CPC/73, restou consolidado o posicionamento de que o pedido 

de exibição de documentos exige a comprovação de prévio pedido 

administrativo, sob pena de extinção do processo pela inexistência de 

interesse de agir, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 
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conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (Sem grifos no original). IV. 

Desta forma, intime-se a parte Autora para emendar a inicial, nos termos 

dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) 

discriminar a obrigação contratual controvertida, e quantificando o valor 

incontroverso, e apresentando memória de cálculo dos valores. V. De 

mais a mais, sem prejuízo do constante no item retro, SUSPENDO o 

andamento do feito, e, como consequência, DETERMINO que a parte 

Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o requerimento 

administrativo junto ao Banco Pan S.A., requisitando os contratos que 

estão sendo discutidos na via judicial, sob pena de extinção do processo, 

mediante comprovação nos autos. VI. Comprovado o requerimento 

administrativo (dentro do prazo assinalado), a parte Requerida terá o 

prazo de até 90 (noventa) dias para se manifestar, e, caso negue o 

pedido, a ação judicial continuará normalmente, uma vez que ficou 

demonstrado o interesse de agir. VII. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IX. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003518-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003518-67.2017.8.11.0045 EMBARGANTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. Trata-se de 

Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – 

Sicredi Ouro Verde/MT, Osvaldo Machado de Oliveira, Eledir Pedro Techio, 

Jair Kauffman, Inez Caetano Lopes, Vilson Gonzales Kirst e Gilmar Oliveira 

Pinto, em desfavor do Estado de Mato Grosso. II. De proêmio, anoto que os 

presentes embargos já se encontram associados à Ação de Execução 

Fiscal n. 1002711-47.2017.8.11.0045, na qual consta determinação de 

suspensão de exigibilidade do crédito tributário. III. Nos termos do art. 17 

da Lei de Execução Fiscal, intime-se a parte Embargada para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta), apresentar impugnação. IV. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006163-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONELIA LUCIA BOTTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 13h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003047-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003047-80.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: DIPAGRO LTDA EXECUTADO: 

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON Vistos, etc. Defiro o 

pedido de aditamento formulado no Id. 2663457, para incluir no polo 

passivo da ação os executados: JOSÉ ARMANDO ARGENTA e NEIVA 

NOVELLO ARGENTA. Proceda a Gestora a inclusão dos referidos 

executados no polo passivo da ação e a consequente citação dos 

devedores. Defiro o pedido constante do Id. 25250797. Considerando o 

ofício anexo ao Id. 26783083, proceda a correta citação dos executados, 

no Juízo deprecato. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT,22 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003923-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. PICCINI E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003923-06.2017.8.11.0045 AUTOR(A): F. M. PICCINI E CIA LTDA - ME 

REU: BANCO J. SAFRA S.A VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS entre as partes acima identificadas. 

Em síntese, sustenta ter celebrado com o Requerido, no ano de 2013, 

operação de crédito retratada pela Cédula de Crédito Bancário nº 

327690348, e que embora tenha efetuado com o adimplemento integral da 

obrigação na data de 17/07/2017 a Requerente fora indevidamente inscrita 

no cadastro negativo da SERASA. Diz que a indevida restrição 

permaneceu por quase um mês, em que pesem as insistentes solicitações 

de retirada feitas junto ao Requerido, lhe ocasionando prejuízos não só à 

Requerente, mas também as pessoas físicas dos sócios, entravando as 

operações de crédito então negociadas junto à outras instituições 

financeiras. Assim pugna pela procedência da ação para condenar a 

parte requerida ao pagamento indenizatório por danos morais. Com a inicial 

vieram os documentos. Recebida a inicial fora deferido o pedido de 

inversão ao ônus da prova, designada audiência preliminar de conciliação 

e ordenada a citação da parte requerida (Id. 10247533). A conciliação 

restou inexitosa, conforme se vê do termo de audiência anexa ao Id. 

10247533. A contestação e documentos foram apresentados (Id. 

11839227 e seguintes), confirmando que de fato há uma relação jurídica 

firmada entre as partes, decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 

327690348, e embora a autora alegue ter verificado a negativação de seu 

nome junto aos órgãos de restrição ao crédito e sequencialmente buscado 

meios para regularizar sua situação, o banco requerido tão logo tomou as 

providências para efetuar a baixa da restrição, não havendo motivos para 

indenização por danos morais, por se tratar de mero dissabor, contudo em 

outo momento da resposta sustenta, contrariamente à sua exposição 

anterior, ter sido legítima a negativação em razão dos débitos existentes 

na conta corrente da autora, requerendo a improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação a contestação no Id. 14391181, 
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ratificando os termos da inicial e requerendo o julgamento da lide, com a 

total procedência dos pedidos iniciais. As partes pugnaram pelo 

julgamento procedente da lide. Em decisão proferida no Id. 22121855, o 

magistrado declarou, sua suspeição, por motivo de for íntimo, 

determinando a remessa dos autos ao substituto legal. Vieram-me os 

autos conclusos, para prolação da sentença. É o relato. Fundamento. 

Decido. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS tendo as partes 

acima qualificadas. Passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do 

art. 355, inciso I, do CPC, conforme requerido pelas partes. De início, é 

necessário ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90) é plenamente aplicável ao caso vertente, uma vez que as partes 

se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços 

expressos pelo CDC. Pretende a requerente, em síntese, indenização 

pelos danos morais suportado em razão de inscrição indevida de seu 

nome no órgão de proteção ao crédito, por dívida já quitada. Por sua vez a 

requerida sustenta que tomado o conhecimento do fato, imediatamente 

providenciou a retirada do nome da requerente do cadastro de 

inadimplente, aduzindo ainda, na mesma oportunidade, contrariamente as 

suas ponderações iniciais, ter sido legítima a negativação em razão dos 

débitos existentes na conta corrente da parte autora, requerendo a 

improcedência da ação. Pois bem, verifica-se que as partes não divergem 

quanto a relação jurídica existentes, bem como que o referido contrato 

tenha sido quitado, sendo, portanto, fato incontroverso nos autos, até 

porque, em sua defesa, a requerida confessa ter providenciado a retirada 

do nome da requerente do cadastro de inadimplente, ao tomar 

conhecimento da providencia requerida pela autora. Quanto a alegação de 

que a inserção restritiva se deu em decorrência de débito existentes na 

conta corrente da autora, não se sustenta, em primeiro lugar porque a 

restrição no Serasa se refere ao contrato de financiamento n.º 

327690348, com vencimento na data 17/07/2017, conforme documento 

constante do Id. 10138347, em segundo lugar porque a requerida não 

trouxe aos autos prova da existência de débitos que justificassem a 

negativação ocorrida. Assim à mingua de comprovação de fatos extintivos 

do direito do autor, a requerida deve ser responsabilizada pela sua 

conduta ilícita praticada. Quando ao pedido de indenização, há que ser 

destacado o fato de que o dano moral decorrente da manutenção indevida 

do nome do consumidor no cadastro de devedores é presumido (in re 

ipsa). Em outras palavras, apenas o fato de ter seu nome indevidamente 

inscrito no SPC, SERASA, CCF e afins já dá direito à indenização por dano 

moral ao consumidor, independente de outras provas. É este o 

entendimento que vem sendo manifestado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Tal reparação, somente não será bem-sucedida, caso o 

consumidor já esteja com o nome negativado previamente, em função de 

outra dívida. Ou seja, não caberá indenização quando a inscrição do nome 

nos cadastros de devedores não fez diferença, uma vez que já havia 

inscrição decorrente de outra situação de inadimplência. É o que está na 

Súmula 385 do STJ. Assim, em resumo, o consumidor terá direito à 

indenização por dano moral caso tenha seu nome indevidamente 

negativado, desde que cumpra o requisito de já não possuir ocorrência 

anterior. Relativamente aos danos morais, o incômodo imputado à autora 

extrapola a esfera do razoável, não se constituindo em mero dissabor, na 

medida em que, por erro da requerida, fora gerado transtornos 

injustificáveis não só a requerente, como aos seus sócios, em suas 

relações negociais, reputação e boa fama. Nesse contexto, caracterizada 

a responsabilidade da requerida pelo dano causado à parte autora, visto 

que não há comprovação da existência do débito. Para a quantificação do 

dano, são considerados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima 

e o caráter punitivo para o agente. Entrementes, a Lei não fornece 

critérios, destarte, a doutrina e jurisprudência os apontam para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. Nesse sentido é jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. BANCO E EMPRESA DE 

COSMÉTICOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DE APENAS UMA 

DAS PARTES. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ORIGEM DA 

DÍVIDA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005603949, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 

10/12/2015).” Assim, em observância às finalidades compensatória, 

punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem como às 

circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do 

ofensor e a manifesta negligência da requerida aos direitos do 

consumidor, procedendo ao apontamento restritivo ao crédito, afigura-se 

razoável e proporcional a fixação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

titulo de danos morais. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data. Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% 

(quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito em Substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004023-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Oneide Terezinha Vechiato (EXECUTADO)

IDUIR VECHIATO (EXECUTADO)

UILHAN MARCOS VECHIATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004023-24.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: DIPAGRO LTDA EXECUTADO: 

IDUIR VECHIATO, UILHAN MARCOS VECHIATO, ONEIDE TEREZINHA 

VECHIATO VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima qualificadas. Em razão de 

suspeição declarada, por motivo de for íntimo, conforme se vê da decisão 

proferida no Id. 25342618, os autos vieram-me conclusos para decisão. 

Compulsando os autos, nota-se que as partes entabularam acordo, 

conforme petição constante do Id. 17050411. Ante o exposto, 

considerando que o acordo foi assinado pelo advogado do exequente, 

que contém poderes para transigir, conforme procuração contida no Id. 

15588549, bem como pelos devedores, com firma reconhecida em 

cartório, assim HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC. Em petição contida no Id. 21942719 o 

exequente alegando descumprimento parcial do acordo, postulou pelo 

cumprimento de sentença, contudo na petição anexa ao Id. 22653728, deu 

por quitado o valor remanescente cobrado de RS 110.520,00 (cento e dez 

mil quinhentos e vinte reais), ressalvando que até o presente momento não 

exigiu, e, via de consequência, os Executados não emitiram a nota fiscal 

da SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO PANTHER SM, 

ACOMPANHADA DE CAIXA ACESSÓRIO SÉRIE 01 N 135. Assim, 

transitada em julgado, a presente sentença, intime-se o exequente, para 

dizer se houve o cumprimento integral do acordo, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. Custas processuais e honorários 

advocatícios conforme pactuado. P.R.I.C. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003083-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WRONSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003083-59.2018.8.11.0045 REQUERENTE: NELSON WRONSKI 

REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos 

etc. Tendo em vista que a tentativa de citação restou infrutífera, intime-se 

a parte autora, via advogado constituído, para informar o atual endereço 

do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002723-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC, os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada, 

contado em dobro para a fazenda pública.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003811-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE CESCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003811-03.2018.8.11.0045 REQUERENTE: CARLOS JOSE CESCA 

REQUERIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Vistos 

etc. Designo audiência no CEJUSC para o dia 28 de julho de 2020, às 16h. 

Cumpra-se integralmente a decisão proferida no ID. 24444756, 

expedindo-se o necessário para citação e intimação das partes. Lucas do 

Rio Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003832-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003832-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANISIA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. Anisia Martins da Silva 

qualificado(a) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de 

aposentadoria por idade rural, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Informa que possui mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos e que sempre trabalhou na atividade rural. Instruiu a exordial 

com documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (ID 

16189278), onde preliminarmente foi alegada a prescrição, e no mérito 

restou alegado que a requerente não comprovou o exercício da atividade 

agrícola. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial. 

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) duas 

testemunha(s) por ela arrolada(s). Em debates, a parte autora pleiteou 

pelo reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, tendo a 

autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato, a 

despeito de intimada. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. 

Não merece acolhida a prefacial de prescrição, pois consoante assente 

entendimento jurisprudencial, em se tratando de benefícios de natureza 

previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente 

as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão 

vejamos a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. VIÚVA. CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, SÚMULA 27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 

8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. 

Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição não 

alcança o fundo de direito, mas somente as prestações vencidas antes 

dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os termos 

do enunciado da Súmula n. 85/STJ (TRF1 - Segunda Turma, AC nº 

1148825/MG, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in 

DJ de 10.06.96, p. 38858; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1428836/MG, 

Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 

27.02.97, p. 10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 1014020/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 24.03.97, p. 

17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, Relator 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 20.05.99, p. 24; 

TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator Desembargador Federal 

Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O benefício previdenciário de 

pensão por morte, previsto nos artigos 18, inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 

8.213/91, é devido aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência econômica, excluindo-se a esposa ou companheira de tal 

comprovação, ao se admitir a presunção de tal condição em seu artigo 16, 

inciso I, § 4º, da referida lei. 3. Comprovado nos autos a condição de viúva 

do falecido e a prestação de serviços rurais por ele até o seu falecimento, 

tem ela direito à pensão por morte, juntamente com os seus filhos menores 

de 21 anos, cujo benefício deve ter início a partir do requerimento 

administrativo (01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a 

postulação judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, 

I, da Lei 8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco 

anos anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, 

tendo a presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as 

parcelas anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. 

e 19 do T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 

1,0% ao mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da 

citação e, daí em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo 

pagamento, conforme disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 

1ª Região AC 2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os 

honorários advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos 

para o mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios 

constantes do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir 

sobre as prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo 

ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa 

data (Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Rejeito, portanto, esta preliminar. 2.2 Suprida a análise da 

prescrição, passa-se ao mérito da questão. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco anos) anos (ID 15359951 p. 13). Por outro lado, exige o 

artigo 143 da Lei nº. 8.213/91[1] a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. Como o presente requerimento foi formulado após o 

ano de 2011, cumpre a postulante comprovar o exercício da atividade rural 

nos 180 meses anteriores, conforme estabelece a tabela constante do 

artigo 142 da mesma Lei. É o que se vê dos autos. As testemunhas 
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ouvidas em juízo neste ato confirmaram que a autora trabalhou na 

atividade rurícola, pelo menos pelo período de 16 (dezesseis) anos, 

permanecendo na atividade rural até o ano de 2008, após ter atingido o 

requisito etário. A autora informou que residiu num sítio Santa Rita, em Bom 

Jardim, no município de Nobres-MT até o ano de 2008, tendo residido neste 

local por cerca de 16 (dezesseis) anos com seu esposo. A testemunha 

Rosalina Antônia de Oliveira informou que conhece a autora desde que a 

mesma tinha 17 (dezessete) anos. Que faz 10 (dez) anos que a autora 

veio morar na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. Que a autora ficou mais 

um tempo morando no sítio após o esposo falecer. Que a autora morava 

no sítio Santa Rita que fica a oito quilômetro de Nobres, exercendo 

atividade rural. Que a autora ficou desde aproximadamente 1989 até 2008 

residindo no sítio. Que a testemunha era proprietária do sítio Santa Rita. A 

testemunha João Batista da Costa informou que a autora está na cidade 

de Lucas há 10 (dez) anos. Que antes a autora morava numa localidade 

há 08 quilômetros de Nobres-MT, na beira do Rio Cuiabá. Que no sitio a 

autora trabalhava na lavoura, plantando arroz, feijão, milho e, às vezes, 

pescava no rio. Como se vê, os depoimentos são uníssonos em informar o 

exercício da atividade rural pelo tempo legalmente exigido. Não bastasse 

isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a inicial a 

veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora colhida(s), sendo eles: I) 

Certidão de Casamento da requerente datada de 1968, comprovando que 

o esposo da requerente estava qualificado como lavrador (Id. 15359951 p. 

18); II) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais datada de 1974, em 

nome do esposo da requerente (Id. 15359951 p. 19); III) Certidão de 

Nascimento dos filhos da requerente, datadas de 1977, 1983 e 1987, 

indicando endereço rural da família (Id. 15359951 p. 20/22); IV) Certidão de 

Batismo dos filhos da requerente, datadas de 1987 e 1988, indicando o 

endereço rural da família (Id. 15359951, p. 23/24); V) Certidão de 

Casamento do filho da requerente datada de 1993, indicando o mesmo 

como lavrador (Id. 15359951 p. 25); VI) Carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais em nome do esposo da requerente, datada de 1994 

(Id. 15359967 p. 1); VII) Recibo da mensalidade do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais datado de 1994 – referente ao período de 01/1988 a 

08/1989 (Id. 15359967 p. 2); VIII) Documento de Cadastramento de 

Trabalhadora datado de 1994, indicando o esposo da requerente como 

segurado especial (Id. 15359967 p. 3); IX) Requerimento de Seguro 

Desemprego de Pescador Artesanal, datado de 1994, em nome do esposo 

da requerente (Id. 15359967 p. 4); X) Certificado de Cadastro de Pescador 

datado de 1996, em nome do esposo da requerente (Id. 15359967 p. 5); 

XI) Carteira de Pescador, em nome do esposo da requerente, revalidada 

em 1997/1998 e 1999 (Id. 15359967 p. 6); XII) Requerimento de Seguro 

Desemprego de Pescador Artesanal em nome do esposo da requerente 

datado de 1996 (Id. 15359967 p. 7); XIII) Guia de recolhimento referente à 

aquisição da carteira de pescador pelo esposo da requerente datada de 

1996 (Id. 15359967 p. 8); XIV) Certificado de Matrícula em nome do esposo 

da requerente qualificado como pescador datado de 1996 (Id. 15359967 p. 

9); XV) Requerimentos de Seguro Desemprego de Pescador Artesanal em 

nome do esposo da requerente, datados de 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001 

e 2002 (Id. 15359967 p. 10/12, Id. 15359980 p. 3, 5, 8 e 10); XVI) 

Atestados da Colônia de Pescadores datados de 1998, 1999, 2000 e 2001 

em nome do esposo da requerente (Id. 15359980 p. 1, Id. 15359980 p. 4, 6 

e 9); XVII) Carteira de vacinação do filho da requerente indicando o 

endereço rural da família datada de 1999 (Id. 15359980 p. 2); XVIII) 

Carteira de Pescador em nome do esposo da requerente datada de 2001 

(Id. 15359980 p. 7); XIX) Carteira de Aposentador em nome do esposo da 

requerente, o qual foi reconhecido como segurado especial (Id. 15359980 

p. 11); XX) Certidão de Óbito do Esposo da requerente, indicando que o 

mesmo exercia a profissão de pescador na época do falecimento, 2004 

(Id. 15359980 p. 12). Portanto, resta preenchido o requisito do início de 

prova material. O fato de a requerente não ter trazido para os autos os 

demais documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não 

constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, 

até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 3. 

DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à 

autora do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, 

inclusive 13º salário, devido a partir da data do requerimento administrativo 

(09/07/2018). Por estarem presentes os requisitos da prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem como o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata 

de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo ainda 

tutela antecipada para o fim de determinar a implantação do benefício na 

folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob 

pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem 

reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança[2]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Anisia Martins da Silva; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; c) renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais) - salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 09/07/2018 

(data do requerimento administrativo – Id. 15359980 p. 13); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) período a ser considerado como 

atividade rural: mais de 180 meses; h) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 28 de 

novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003832-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 11 da Resolução 405 da CJF, INTIMO a parte autora 

acerca da expedição do RPV, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004238-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 11 da Resolução 405 da CJF, INTIMO a parte autora 

acerca da expedição do RPV, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDONI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 11 da Resolução 405 da CJF, INTIMO a parte autora 

acerca da expedição do RPV, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002346-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 11 da Resolução 405 da CJF, INTIMO a parte autora 

acerca da expedição do RPV, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004176-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA CECILIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 11 da Resolução 405 da CJF, INTIMO a parte autora 

acerca da expedição do RPV, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004408-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LINDEMBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 11 da Resolução 405 da CJF, INTIMO a parte autora 

acerca da expedição do RPV, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003698-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC, os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada, 

contado em dobro para a fazenda pública.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001024-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DA SILVA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001024-30.2020.8.11.0045 AUTOR: JUSCILENE DA SILVA PAIXAO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Tendo em vista o 

equívoco na data agendada, designo a perícia médica para o dia 

11.05.2020 às 13h50min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000533-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIELLE NEVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000533-28.2017.8.11.0045 AUTOR(A): MAIELLE NEVES FERREIRA REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Tendo em 

vista a certidão retro, intime-se a parte autora para justificar sua ausência 

no referido ato e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Certificado o decurso 

do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000028-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANETE DIAS OLIVEIRA LOPES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000028-32.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE EXECUTADO: ELIANETE DIAS OLIVEIRA LOPES - ME Vistos etc. 

Defiro o pedido formulado pelo Exequente (ID 31065895) e suspendo o 

feito por 90 (noventa) dias. Certificado o decurso do prazo mencionado, 

intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004674-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO COLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004674-56.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

KAIRO COLLI REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de ação ANULATÓRIA CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por KAIRO COLLI em desfavor 

de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Narra o 

requerente, em síntese, que ingressou em consórcio administrado pela 

requerida, em 03 de abril de 2018, em razão da garantia de que seria 

contemplado na primeira assembleia. Entretanto, a contemplação não 

ocorreu, razão pela qual pugna pela anulação do contrato. Recebida a 

inicial, foi deferida a inversão do ônus da prova e postergada a análise do 

pedido de tutela de urgência (Id. 22851249). Realizada audiência no 

CEJUSC, restou infrutífero o acordo (Id. 28831264). O requerido 

apresentou contestação no Id. 29372046, arguindo preliminar de carência 

de ação em razão da falta de interesse de agir, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido. O autor apresentou impugnação à contestação 

no Id. 30242083. É o relatório. Decido. Para a concessão de tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é 

indispensável a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em sede de 

cognição sumária, não vislumbro demonstração suficiente da 

probabilidade do direito do autor, senão vejamos. Pela documentação 

acostada aos autos, verifica-se que o autor é pessoa instruída, 

tratando-se de empresário individual, conforme documento acostado no Id. 

16266351. Ademais, consoante informações constantes dos autos de nº 

1004147-70.2019, que tramitam perante o Juízo da 6ª Vara desta 

comarca, o autor é administrador de perfil no facebook que se intitula 1º 

Compra, Venda e Troca | Lucas & Região / MT, com o link 

https://www.facebook.com/groups/591497647535962/, cujo citado perfil 

tem o alcance de 80256 membros. Portanto, é certo que o autor, 

exercendo a atividade de empresário, conhecia minimamente o regramento 

aplicável ao negócio jurídico pactuado, na modalidade de consórcio, não 

tendo sido demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, 

fundamento para a concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando, 

objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) 

dias. Em seguida, venham os autos conclusos para saneamento do feito 

ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 

de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juiza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002122-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA BRANDAO DE ALMEIDA TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REUNI DA COSTA TRINDADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002122-84.2019.8.11.0045 REQUERENTE: POLIANA BRANDAO DE 

ALMEIDA TRINDADE REQUERIDO: REUNI DA COSTA TRINDADE Vistos etc. 

Acolho a justificativa apresentada pelo requerido (ID 29061600) e 

redesigno a audiência de conciliação para a data de 28.07.2020, às 

15h30min. Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, intime-se a 

equipe técnica para realização de estudo na residência de ambas as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sendo frutífera a tentativa de 

conciliação ou com a juntada dos estudos, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Expeça-se o necessário, 

intimando-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004352-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ELY LOPES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004352-36.2018.8.11.0045 REQUERENTE: TEREZA ELY LOPES FRANCA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, 

expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o 

exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 22 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002589-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO LOPES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002589-63.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ADELMO LOPES CARDOSO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o Executado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob 

pena de incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos na 

porcentagem de 10% (dez pontos percentuais). Efetuado o pagamento 

parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). Certificado o decurso do prazo de pagamento voluntário e 

de impugnação, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, à conclusão. 

Proceda-se à retificação do polo passivo para constar o cadastro 

atualizado no E. Tribunal de Justiça para recebimento de intimação/citação 

eletrônica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006080-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLIANO DE OLIVEIRA CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006080-78.2019.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO CARLIANO DE OLIVEIRA CHAVES Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Omni S/A em 

desfavor de Antonio Carliano de Oliveira Chaves, ambos devidamente 

qualificados nos autos, tendo como objeto a motocicleta Honda CG 160 

FAN, cor prata, ano/modelo 2016, placa QBJ8752, conforme descrito na 

exordial. Narra, em síntese, que a parte requerida adquiriu o veículo em 

contrato de alienação fiduciária na data de 10.04.2018, e estaria, no 

entanto, inadimplente. Desta forma, requer seja liminarmente determinada a 

apreensão do bem que se encontra em poder da parte requerida, 

clamando para ser depositado em mãos ao autor, na pessoa de seu 
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representante. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º, in fine, do 

Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, tendo a parte 

requerida ciência dos débitos vencidos e não pagos, ante o protesto 

acostado aos autos. Dessa forma, DEFIRO a medida liminar de busca e 

apreensão da motocicleta Honda CG 160 FAN, cor prata, ano/modelo 

2016, placa QBJ8752, a qual deverá ser depositada em nome da pessoa 

indicada como depositário pelo requerente, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público, mediante o compromisso de fiel depositário, 

lavrando-se, para tanto, auto circunstanciado das condições do veículo. 

Ademais, cite-se o Requerido, para, querendo, pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na qual o bem 

lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, Decreto-Lei nº 911/69), sob 

pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69), 

e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da 

execução da medida ora concedida, com as advertências do art. 344 do 

Código de Processo Civil. Defiro ainda os benefícios do art. 212, § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo 

para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão 

os Oficiais de Justiça se limitarem ao cumprimento do mandado no 

endereço indicado na inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas 

quanto a local diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou 

Requerido (a) ou quando houver pedido expresso da parte Autora, sob 

pena de não recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte 

autora realize o pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e 

sem respaldo de informações consistentes, desde já saliento que em caso 

de procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao 

pagamento das referidas despesas. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 22 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003308-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GELIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003308-79.2018.8.11.0045 AUTOR(A): JULIANO GELIO REU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ICATU 

SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro de 

vida proposto por Juliano Gelio em desfavor de Sicredi Ouro Verde MT e 

Icatu Seguros S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Narra, em 

síntese, que contratou seguro com as requeridas e que no mês de junho 

de 2011 sofreu acidente automobilístico que o incapacitou parcial e 

permanentemente para o trabalho, o que ensejou sua aposentadoria por 

invalidez. Narra, ainda, que entrou em contato com as requeridas para 

recebimento da indenização do seguro contratado, contudo, até o 

momento não obteve resposta satisfatória na via administrativa. Recebida 

a inicial, foi determinado a realização de audiência de conciliação (ID 

17535423). Realizada audiência para tentativa de conciliação esta restou 

infrutífera (ID 19321675), tendo as Requeridas Icatu Seguros S/A (ID 

18966253) e Sicredi (ID 19474769) apresentado suas respostas à inicial e 

pugnado pela improcedência dos pedidos formulados. O requerente 

impugnou as respostas à inicial e rebateu as preliminares arguidas pelas 

requeridas. Intimados para indicarem as provas que pretendem produzir, 

somente a requerida Icatu Seguros S/A manifestou pela produção de 

prova pericial. É O RELATÓRIO. DECIDO. Quanto à alegação da 

prescrição, é certo que a contagem do prazo prescricional, nas hipóteses 

de invalidez permanente, tem início a partir da ciência inequívoca da 

incapacidade do segurado, consoante dispõe a Súmula n° 278 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: “O termo inicial do prazo prescricional, 

na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência 

inequívoca da incapacidade laboral.” No caso em tela, embora os 

requeridos aleguem que a ciência ocorreu com o laudo pericial, apenas o 

trânsito em julgado da sentença que concedeu aposentadoria por invalidez 

ao autor tornou inconteste a discussão havida nos autos, sendo, portanto, 

o momento do início da contagem do prazo. Dessa forma, tendo o 

ajuizamento da ação de cobrança ocorrido pouco mais de 01 (um) mês 

após o trânsito em julgado mencionado, que se deu em 13/06/2018, não 

prospera a prescrição alegada. Quanto à alegação de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Sicredi, constato que tampouco há como prosperar, 

haja vista que o requerido participou da relação no ato da contratação do 

seguro, inclusive, ostentando sua logomarca na apólice, conforme se 

infere no ID 14579280. Nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil, inexistentes quaisquer questões processuais pendentes, declaro 

saneado o feito, devendo o ônus da prova, ante a ausência de 

peculiaridades, ser distribuído conforme estabelecido no âmbito do Código 

de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo a parte autora - consumidora - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor a inversão do ônus da prova, para a facilitação 

da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições 

e técnicas de produzirem provas a seu favor. Ademais, fixo como pontos 

controvertidos a existência de invalidez do requerente, para tanto, defiro a 

produção de prova pericial. Outrossim, nomeio para exercer a função de 

perito, a pessoa jurídica Forense Lab (e-mail: contato@forenselab.com – 

tel: (65) 98112-2338), o qual deverá ser intimado para a realização do 

exame pericial e apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Consigne-se que no caso de aceitação da nomeação, o 

perito deverá comunicar nos autos a data e local para realização do 

exame pericial com antecedência mínimo de 30 (trinta) dias e apresentar o 

laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias a partir da realização da perícia, 

prorrogado por igual período desde que devidamente justificado a 

necessidade. A parte requerida Icatu Seguros S/A responderá pelos 

honorários relativos à perícia solicitada. Certificado a apresentação da 

proposta de honorários pelo perito, intimem-se os requeridos para 

depositarem o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito 

possa prosseguir. Defiro, desde já, o levantamento de 50% do valor dos 

honorários periciais a favor do perito, antes do início da perícia. Em 

seguida, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, caso entendam necessário. 

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, 

do CPC. Certificado o decurso do prazo de resposta e de manifestação 

acerca da perícia médica, à conclusão. Encaminhem-se cópia integral dos 

autos para o perito via e-mail (contato@forenselab.com). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 22 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003754-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOPARAISO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003754-53.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. EXECUTADO: RODOPARAISO TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução proposta por Tokio Marine Seguradora S.A 

em desfavor de Rodoparaíso Ltda - ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Recebida a inicial e determinado a citação (ID 4366156), em 
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seguida as partes compuseram acordo acerca do objeto da execução (ID 

5821162), bem como o seu cumprimento integral (ID 13624306). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Estando regulares o termo formulado (ID 5821162), 

HOMOLOGO a convenção realizada nestes autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas e honorários nos moldes estipulados 

no acordo entabulado pelas partes. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001348-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VANGUARDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.L.M.A. PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001348-59.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VANGUARDA EXECUTADO: A.L.M.A. PARTICIPACOES S/A Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução de cobrança de multa condominial proposta 

por Condomínio Residencial Vanguarda em desfavor de A. L. M. A. 

Participações, ambos devidamente qualificados nos autos. A requerente 

pugnou pela desistência da ação, conforme manifestação retro (ID 

12957664). Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento da parte requerida quando não 

contestada a ação. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pelo requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC. Sem honorários ante a ausência de formação válida da 

relação processual e custas pela requerente, nos moldes do art. 90, 

caput, do CPC e, caso seja constatado a ausência de recolhimento, 

encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências necessárias. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002063-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA NIEDUSIAK 86486969172 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002063-33.2018.8.11.0045 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RENATA NIEDUSIAK 

86486969172 Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por Portoseg S. A – Crédito, Financiamento e Investimento em 

desfavor de Reanta Niedusiak, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A requerente pugnou pela desistência da ação, conforme 

manifestação retro (ID 26708025). Nos termos do art. 200, § único do CPC, 

a desistência da ação somente produz efeitos após a homologação 

judicial, sendo desnecessário o consentimento da parte requerida quando 

não contestada a ação. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pelo requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC e revogo a liminar concedida nos autos. Homologo, ainda, 

a desistência do prazo recursal. Sem honorários ante a ausência de 

formação válida da relação processual e custas pela requerente, nos 

moldes do art. 90, caput, do CPC e, caso seja constatado a ausência de 

recolhimento, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento para as providências necessárias. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024085-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1024085-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IARA SOARES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por IARA SOARES DOS SANTOS em face 

de TELEMAR NORTE LESTE (OI S/A). Aduz a requerente, em síntese, que 

sofreu a negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão de dívida supostamente oriunda de serviço prestado pela requerida, 

entretanto afirma jamais ter firmado qualquer negócio jurídico com a 

empresa demandada. Por meio da decisão proferida no Id. 9357809, foi 

designada audiência de conciliação, bem como deferida a inversão do 

ônus da prova. Realizada audiência no CEJUSC, a tentativa de conciliação 

restou infrutífera (Id. 10247583). A requerida apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do pedido, aduzindo, em síntese, que pode 

ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros (Id. 9961011). O autor 

apresentou sua impugnação à contestação no Id. 14169814. Oportunizada 

a especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 16067323 e 16088133). É o relatório. Decido. 

Tratando-se de questão que independe da produção de outras provas, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Não havendo preliminares para 

serem analisadas, adentro à análise do mérito. Deve-se anotar que a 

relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do Código de 

Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas normas. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a requerente - 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor a 

inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos, 

vez que a empresa tem melhor condição e técnica de produzir provas a 

seu favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os 

fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o que não 

ocorreu, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual. Em 

sua peça defensiva, a Requerida apenas limitou-se a alegar, 

genericamente, que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte capaz 

de ensejar a condenação por danos morais, uma vez que a cobrança 

efetuada estava de acordo com serviços prestados à autora. No entanto, 

não anexou aos autos o suposto contrato assinado pela autora ou 

quaisquer outros documentos que comprovem a relação negocial entre 

ambos, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual. O 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 
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I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Tratando-se de responsabilidade objetiva, 

cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo 

de causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de 

indenização por DANOS MORAIS por indevida inscrição em cadastro de 

restrição ao crédito, basta à vítima comprovar a existência do ato, vez que 

a indevida inclusão configura dano in re ipsa. Nesse passo, verifica-se 

que a inserção indevida do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e 

angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos 

suscetíveis. O dano moral, portanto, é patente, diante dos dissabores 

enfrentados pela parte autora. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar nulo o 

contrato existente entre as partes, determinar o cancelamento definitivo da 

inscrição nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos 

morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, ambos a 

partir desta data. Em consequência, declaro extinto o processo, com 

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

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 22 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003489-17.2017.8.11.0045

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:

RODRIGO SELLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003489-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RODRIGO SELLE Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos em face de Rodrigo Selle, sob o argumento de que o réu 

restou inadimplente no pagamento de certas prestações, a fim de reaver a 

posse do veículo automotor discriminado na petição inicial. Comprovados o 

contrato escrito e o inadimplemento contratual, foi deferida e cumprida a 

liminar postulada, procedendo-se à citação, decorrendo, em seguida, o 

prazo legal sem a apresentação de contestação. É o relatório. Decido. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de existência válida e 

regular da relação jurídica processual, passo ao exame do mérito. Da 

análise dos autos, verifica-se que o réu, devidamente citado e intimado, 

deixou de apresentar resposta/contestação (Id. 15163626), o que induz, 

como consequência automática, a incidência dos efeitos materiais da 

revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza relativa, dos 

fatos articulados na petição inicial. Portanto, diante dos documentos 

acostados aos autos pela parte autora, deflui-se que o fato constitutivo do 

direito do autor e o não cumprimento da obrigação estão devidamente 

comprovados no processo, impondo-se, portanto, a procedência do 

pedido formulado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

para declarar consolidada em mãos da empresa requerente a posse e a 

propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 

1.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Em consequência, declaro extinto o 

processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil/2015. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

nos termos do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após 

o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 22 de abril de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003574-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

VALCIR FRANK (EXECUTADO)

CHARLENE PORTES SODEIRO (EXECUTADO)

LUIS ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003574-32.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LUIS ANTONIO RODRIGUES - ME, VALCIR FRANK, 

CHARLENE PORTES SODEIRO, LUIS ANTONIO RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução proposta por Banco do Brasil S. A. em 

desfavor de Luis Antonio Rodrigues ME, Valcir Frank, Charlene Portes 

Sodeiro e Luis Antonio Rodrigues, todos devidamente qualificados nos 

autos. Recebida a inicial e determinado a citação (ID 22505549), em 

seguida as partes compuseram acordo acerca do objeto da execução (ID 

23481592). É O RELATÓRIO. DECIDO. Estando regulares o termo 

formulado (ID 23481592), HOMOLOGO a convenção realizada nestes 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a 

desistência do prazo recursal. Em consequência declaro extinta a ação, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC. Condeno os Executados nas custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa devidamente corrigido 

monetariamente e reduzidos à metade, nos termos do art. 85, §2º e art. 90, 

§4º, ambos do CPC. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003851-19.2017.8.11.0045

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:

CELIO CALECIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003851-19.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CELIO CALECIO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em desfavor de Celio Calecio de Oliveira, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerido adquiriu, por meio do contrato de financiamento com cláusula de 
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alienação fiduciária nº 4374167030, um automóvel Chevrolet, modelo 

Classic Sedan Flexpower Life, ano/modelo 2008/2008, cor branca, placa 

NJA0344, chassi nº 8AGSA19908R308048, e que o demandado se 

encontra em débito desde 03.05.2017. Com a inicial vieram os documentos 

que entendeu pertinentes. Recebida a inicial, a medida liminar foi deferida 

(ID 10118448), tendo sido devidamente cumprida, conforme o auto de 

busca, apreensão e depósito (ID 10726411). Apesar de devidamente 

citado (ID 10726411), o requerido não apresentou resposta à inicial, 

consoante certificado nos autos (ID 14356417). A parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (ID 14516413). É O RELATÓRIO. DECIDO. O 

requerido não respondeu a ação, apesar de devidamente citado (ID 

10726411), razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 344 

do Código de Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fulcro no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Embora a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da 

revelia, seja meramente relativa, no caso em tela, verifico que os 

elementos probatórios acostados aos autos amparam o pedido formulado 

pelo requerente, corroborando tal presunção. Ademais, mesmo cumprida a 

medida liminar de busca e apreensão do veículo, ainda assim o requerido 

quedou-se inerte, não tendo sinalizado sequer a intenção de efetuar o 

pagamento do débito, o que corrobora a veracidade dos fatos alegados na 

inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em desfavor de Celio Calecio de 

Oliveira, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse 

plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, determinando o levantamento do depósito judicial. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente 

corrigido monetariamente, nos termos do art. 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, oficie-se ao DETRAN para proceder 

à transferência do veículo a terceiros que a parte autora indicar e, em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 22 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002393-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIN DAL PRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002393-30.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: KELIN DAL PRA Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV Financeira 

S/A CFI em desfavor de Kelin Dal Pra, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Narra, em síntese, que a requerida adquiriu, por meio do 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária nº 

650222605/391033049, um automóvel Fiat, modelo Strada, ano/modelo 

2012/2013, cor branca, placa OBD0937, chassi nº 9BD27805MD7561626, 

e que a demandada se encontra em débito desde a parcela nº 11, vencida 

em dezembro de 2017. Com a inicial vieram os documentos que entendeu 

pertinentes. Recebida a inicial, a medida liminar foi deferida (ID 16800176), 

tendo sido devidamente cumprida, conforme o auto de busca, apreensão e 

depósito (ID 17121175). Apesar de devidamente citada (ID 17121175), a 

requerida não apresentou resposta à inicial. A parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (ID 18058919). É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

requerida não respondeu a ação, apesar de devidamente citada (ID 

17121175), razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 344 

do Código de Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fulcro no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Embora a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da 

revelia, seja meramente relativa, no caso em tela, verifico que os 

elementos probatórios acostados aos autos amparam o pedido formulado 

pelo requerente, corroborando tal presunção. Ademais, mesmo cumprida a 

medida liminar de busca e apreensão do veículo, ainda assim a requerida 

quedou-se inerte, não tendo sinalizado sequer a intenção de efetuar o 

pagamento do débito, o que corrobora a veracidade dos fatos alegados na 

inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

BV Financeira S/A CFI em desfavor de Kelin Dal Pra, nos termos do 

Decreto-Lei nº 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, determinando o 

levantamento do depósito judicial. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, devidamente corrigido monetariamente, nos termos do art. 

85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, oficie-se ao 

DETRAN para proceder à transferência do veículo a terceiros que a parte 

autora indicar e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002975-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIA FATIMA CASARA BROL 67514367934 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002975-64.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOVANIA FATIMA CASARA BROL Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução proposta por Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de 

Jovania Fatima Casara Brol e Ailton José Brol, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Recebida a inicial e determinado a citação (ID 

9518736), tendo os executados apresentado embargos à execução nos 

próprios autos (ID 10385430). Em seguida, as partes compuseram acordo 

acerca do objeto da execução (ID 11118522), bem como o seu 

cumprimento integral (ID 19488282). É O RELATÓRIO. DECIDO. Estando 

regulares o termo formulado (ID 11118522), HOMOLOGO a convenção 

realizada nestes autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários nos moldes estipulados no acordo entabulado pelas partes. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 22 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004264-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004264-95.2018.8.11.0045. Considerando-se o teor da 

certidão elaborada no evento n.º 24495169, intime-se a autora, através de 

seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

seu endereço atualizado. Após informado o endereço, cumpra-se a 

decisão judicial encartada no evento n.º 22236079, no tocante à 

realização de estudo da condição socioeconômica da autora. Em seguida, 

voltem conclusos para agendamento da perícia médica. Lucas do Rio 
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Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002568-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002568-87.2019.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003001-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRINEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003001-62.2017.8.11.0045. Indefiro, nesta quadra 

processual, a tramitação preferencial do processo. É que, segundo a 

norma de regência, terão prioridade de tramitação os procedimentos 

judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa portadora de 

doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6.º, 

inciso XIV da Lei n.º 7.713/1988 [art. 1.048, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015]. Portanto, considerando-se a ausência de diagnóstico médico 

de qualquer das doenças graves catalogadas no inciso XIV da Lei n.º 

7.713/1988 – tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e 

síndrome da imunodeficiência adquirida – conclui-se que a autora não faz 

jus ao benefício da prioridade na tramitação. Retifiquem-se os dados de 

autuação do processo, com a finalidade de excluir a prioridade da 

tramitação processual. Após, uma vez interposto o recurso de apelação e 

suas contrarrazões, encaminhe-se o processo para o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1.ª Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003783-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE HAHN MALLMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003783-98.2019.8.11.0045. Como forma de concretizar o 

comando emanado da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a 

implantação do auxílio-doença à autora Nilce Hahn Mallmann. Intimem-se as 

partes litigantes para, querendo, se manifestarem a respeito do 

complemento ao laudo pericial (evento nº 29791670), no prazo comum de 

15 (quinze) dias [artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OAB - MT18880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000077-73.2020.8.11.0045. Indefiro, nesta quadra 

processual, a tramitação preferencial do processo. É que, segundo a 

norma de regência, terão prioridade de tramitação os procedimentos 

judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim 

compreendida qualquer das enumeradas no art. 6.º, inciso XIV da Lei n.º 

7.713/1988 [art. 1.048, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. Portanto, 

considerando-se a ausência de diagnóstico médico de qualquer das 

doenças graves catalogadas no inciso XIV da Lei n.º 7.713/1988 – 

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 

grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 

grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência 

adquirida – conclui-se que a autora não faz jus ao benefício da prioridade 

na tramitação. Retifiquem-se os dados de autuação do processo, com a 

finalidade de excluir a prioridade da tramitação processual. Proceda-se à 

intimação do perito judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo pericial a fim de que preste as informações 

solicitadas pelo INSS na petição encartada no evento nº 31016655. Com a 

juntada do complemento, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias [artigo 477, §1º, do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003529-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003529-62.2018.8.11.0045. Considerando-se que a 

expedição de ofício ao INSS, através do Sistema JusConvenio, para 

implantação do benefício concedido em sede de tutela de urgência, 

ocorreu somente no dia 07/11/2019 (evento n.º 259251581), INDEFIRO os 

pedidos formulados pelo autor na petição juntada no evento n.º 24889931. 

Uma vez interposto o recurso de apelação e suas contrarrazões, 

encaminhe-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001152-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDENIRA GOMES DINIZ OAB - PE09259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001152-50.2020.8.11.0045. Cumpra-se a decisão acostada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 476 de 519



ao ID n.º 30263185. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005017-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SOUSA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005017-86.2017.8.11.0045. Intime-se o réu/apelado para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001934-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. A. (AUTOR(A))

CLEONICE RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

CAROLINE MOURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001934-62.2017.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos do processo, mormente o teor da sentença proferida (evento 

n.º 19684979), deflui-se que o auxílio-reclusão é devido somente 

enquanto o segurado/instituidor estiver recolhido à prisão, em regime 

fechado ou semiaberto, de modo que não há falar em implantação do 

benefício, visto que o segurado/instituidor já obteve a liberdade (eventos 

nº 7358092 e 7358117). Ademais, a decisão judicial que indeferiu a tutela 

de urgência não foi alvo de recurso próprio e adequado, e até o momento 

não houve alteração do quadro fático existente. Indefiro, pois, o pedido 

formulado no evento n. 24562600. Cumpra-se integralmente a decisão 

judicial encartada no evento n.º 23891450. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001760-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT8530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES PIRES NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001760-87.2016.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARIA SOELI LOPES WASEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000009-31.2017.8.11.0045. Adite-se a carta precatória 

conforme requerido pela exequente no evento nº 24350284. Cumpra-se a 

decisão judicial encartada no evento n.º 22420019. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000504-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA NONATO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI (REQUERIDO)

IDEAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000504-15.2018.8.11.0086. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, recolha o valor da diligência do oficial de 

justiça, sob pena de devolução da missiva. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 

de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001404-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEGE AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MAURO CORREA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001404-87.2019.8.11.0045. Intime-se a empresa exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação dos executados, 

devendo recolher o valor da diligência do oficial de justiça, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito, dado a ausência de 

pressuposto processual. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001914-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FERTIL PRAIA GRANDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

JACKSOM ESPINDOLA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001914-08.2016.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000877-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000877-38.2019.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de atestar se o executado Wilmar Trentini, 

devidamente citado, apresentou embargos à execução e/ou constituiu 

advogado. Proceda-se à expedição de carta precatória à Comarca de Alto 

Garças/MT, com a finalidade de proceder-se à citação dos executados 

Patrícia Trentini Fachin, Rogério Fachin e Marlene da Silva Trentini, nos 

termos da decisão que recebeu a petição inicial. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000616-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PATRICIA FREITAS (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENIR FAVARETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000616-78.2016.8.11.0045. Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002100-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARVALHO BARRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002100-94.2017.8.11.0045. Compulsando o processo, 

denota-se que o executado tem domicílio conhecido e certo e que não foi 

encontrado, por causa transitória, no local indicado, conforme se evola do 

conteúdo da certidão juntada no evento n.º 12495615. Expeça-se novo 

mandado de citação do executado, devendo, o meirinho, caso presentes 

os requisitos previstos no art. 252 do Código de Processo Civil, realizar a 

citação por hora certa. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003226-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSIANE GOULART RECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003226-82.2017.8.11.0045. A autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Portanto, encaminhe-se a carta precatória 

para fins de cumprimento. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004133-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE SALMORIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003314-23.2017.8.11.0045. O autor é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Portanto, encaminhe-se a carta precatória 

para fins de cumprimento. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003314-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABDON SOARES BORGES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003314-23.2017.8.11.0045. O autor é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Portanto, encaminhe-se a carta precatória 

para fins de cumprimento. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004621-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO OAB - SP154061 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO OAB - SP251411 (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS BALAN OAB - PR80936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE BRUNO HASSE (EXECUTADO)

RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ANDRÉ MACHADO CANO DE ARRUDA (EXECUTADO)

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANDRE MACHADO CANO DE ARRUDA (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE HASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004621-12.2017.8.11.0045. Intime-se a empresa exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento no 

processo, visto que o prazo requerido já se exauriu. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000511-62.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO PONTES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias Apresente 

Impugnação a Contestação.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002326-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA (REQUERENTE)

EVA VIEIRA (REQUERENTE)

JANDIRA VIEIRA (REQUERENTE)

SIDNEI BRAS VIEIRA (REQUERENTE)

ARI VIEIRA (REQUERENTE)

MANOEL VIEIRA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO VIEIRA (REQUERENTE)

JURACI VIEIRA (REQUERENTE)

EVANILDE APARECIDA VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

ZILMA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

TEREZINHA SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

ANILTO VIEIRA (REQUERENTE)

ZIRDA MACHADO (REQUERENTE)

ARI MACHADO (REQUERENTE)

BENILDE VIEIRA NARCISO (REQUERENTE)

KELI FERNANDA VIEIRA (REQUERENTE)

IVANETE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS ALBRECHT OAB - MT24597/O (ADVOGADO(A))

BRUNA THAILINE VERSARI OAB - MT21470/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO VIEIRA OAB - MT21496/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002326-02.2017.8.11.0045. Considerando-se que o prazo 

requerido, desde a juntada da petição, já se exauriu, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento 

do processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de abril de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002781-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FREY (EXECUTADO)

ROSANI STREHL FREY (EXECUTADO)

GENESIO SALUSTIANO HACKENHAAR (EXECUTADO)

PITANGUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002781-98.2016.8.11.0045. Intime-se o executado/apelado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo 

para o Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, para fins de 

exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA MARIA PEDERIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000745-49.2017.8.11.0045. Item 1 – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença. Item 2 – Proceda-se à intimação 

da autarquia executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]; e 2.1 – 

Havendo a apresentação de impugnação, proceda-se à intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, 

venham os autos conclusos; ou 2.2 – Decorrido o prazo sem a 

apresentação de impugnação à execução, ou havendo a concordância da 

executada quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no 

conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, 

desde já, que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida 

no requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor. Item 3 – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001879-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELITA LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001879-09.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

amparo social ao portador de deficiência com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 
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GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001880-91.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LOURENCO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001880-91.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

amparo social ao portador de deficiência com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 
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conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002464-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002464-95.2019.8.11.0045. Devido ao não comparecimento 

da parte autora, Declaro prejudicada a realização da perícia médica 

anteriormente agendada e, em consequência, Destituo o Dr. Guido V. 

Cespedes do encargo a ele conferido e Nomeio, para exercer a função de 

perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque [CRM/MT 

7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser contatado, via 

e-mail, a fim de que informe data, hora e local para realização da perícia. 

Com as informações, intime-se a requerente, através do advogado 

constituído, via DJe, e mediante a expedição de mandado judicial, para 

que, na data agendada, compareça no consultório médico do Dr. Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque, munida de todos os exames/atestados médicos, 

registrando-se, de maneira expressa, que a ausência injustificada 

acarretará na perda da faculdade de produzir a prova pericial. Intimem-se 

as partes litigantes para, caso queiram, apresentar quesitos, indicar 

assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001900-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILDO DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001900-82.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

amparo social ao portador de deficiência com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 
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periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001893-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL SETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001893-90.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório e ampla defesa. Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005182-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (EXECUTADO)

JULIANO FABRICIO TREZ BAGINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005182-36.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de realização 

da citação por hora certa do executado Juliano Fabricio Bagini, haja vista 

que a citação por hora certa se concretiza, em princípio, 

independentemente, de ordem judicial e pressupõe que o meirinho 

empreenda diligências, por duas vezes, no domicílio/residência do réu sem 

o encontrar e que, ao mesmo tempo, também exista suspeita de ocultação 

[art. 252 do Código de Processo Civil] — exigências/requisitos que, na 

hipótese concreta, ainda não se encontram presentes. Indefiro também o 

pedido de inclusão de restrição judicial sobre os veículos de propriedade 

do executado Mario Bagini, visto que a medida já foi efetivada em momento 

anterior (evento n.º 24807405). Tomando-se em consideração que o 

devedor não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no teor do art. 

782, § 3.º do Código de Processo Civil, proceda-se a inclusão de registro 

desabonador do nome do executado Mario Bagini em cadastros de 

proteção ao crédito. Proceda-se à intimação do executado Mario Bagini, 

mediante a expedição de mandado judicial, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique os bens e o lugar em que se encontram os bens, de 

sua propriedade, sujeitos à penhora, sob pena de configuração de ato 

atentatório à dignidade da Justiça e imposição de multa de até 20% sobre 

o valor do débito, na forma do que dispõe o art. 774, inciso V e parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Proceda-se à intimação da exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, recolha o valor da diligência do oficial 

de justiça para expedição do mandado de intimação do executado Mario 

Bagini e de penhora, avaliação e remoção dos veículos, bem como 

promova o andamento do processo, com a finalidade de realizar a citação 

do executado Juliano Fabricio Bagini. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 20 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003807-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003807-29.2019.8.11.0045. Deixo de Conhecer a 

contestação apresentada no evento n.º 25612374 – págs. 1/26, devido à 

incidência da preclusão consumativa, que apregoa que a faculdade 

processual de praticar-se determinado ato se exaure, quando a parte já 

concretizou/consumou o ato processual, precedentemente, de acordo 

com uma das formas disciplinadas na norma de regência. Na hipótese 

vertente, a empresa requerida já apresentou contestação em momento 

anterior, conforme se depreende do conteúdo do evento n.º 24692676 – 

págs. 1/14. Admito, porém, como peça informativa. Proceda-se à intimação 

das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada a 

sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003594-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MENEGAZZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003594-23.2019.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

condição de indisponibilidade de bens e direitos, o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade dos fatos articulados por parte do autor na 

petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de maneira a atrair a 

incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no 

AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

04/12/2012]. Portanto, diante desta moldura, Decreto a revelia da autarquia 

requerida, haja vista que devidamente citada, deixou transcorrer ‘in albis’ o 

prazo para oferecimento de resposta, ressalvado o disposto no art. 345, 

inciso II do Código de Processo Civil. Designo o dia 22 de julho de 2020, às 

15h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001920-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CORREA PATRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001920-73.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

amparo social ao portador de deficiência com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 
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necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001291-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STCMAC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001291-07.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, configura-se ônus processual da parte, manter atualizado o seu 

endereço, para fins de intimações. Presumem-se válidas e consumadas 

as comunicações e as intimações dirigidas ao endereço 

registrado/informado no processo, inclusive para a fase de cumprimento 

de sentença [cnf.: art. 523, §3º c/c art. 274, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil; TJRS, AI nº 70077577997, 12ª Câmara Cível, Rel. 

Cláudia Maria Hardt, Jul. 28/06/2018; TJRS, AI nº 70076887264, 18ª 

Câmara Cível, Rel. João Moreno Pomar, Jul. 21/03/2018]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

carta de intimação do devedor, dirigida no endereço informado no 

processo (Av. Amazonas, nº 897S, Bairro Menino Deus), não foi entregue 

ao destinatário pelo motivo “Não existe o Nr” (evento nº 18282536), 

Indefiro o pedido que visa reconhecer a validade da intimação e, 

consequentemente, Determino a expedição de mandado judicial, com a 

finalidade de proceder-se à intimação do executado (no endereço 

informado no processo), nos termos da decisão que recebeu o pedido de 

cumprimento da sentença (evento nº 12964528). Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000616-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PATRICIA FREITAS (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENIR FAVARETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000616-78.2016.811.0045. Trata-se de PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA promovida por Genir Favaretto em face do 

Banco do Brasil S/A, ambos já qualificados. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o relatório. Passo a decidir. Deveras, é verdade que 

o art. 303, §2º, do CPC/15, prevê a extinção do pedido cautelar em caráter 

antecedente quando, concedida a medida postulada, a parte autora deixar 

de promover a complementação de sua argumentação, a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 dias 

[art. 303, §1º, inciso I do CPC/15]. Todavia, não se pode olvidar que, de 

acordo com o disposto no art. 303, §6º, do CPC/15, no caso do 

indeferimento da tutela cautelar, a parte autora também deverá emendar a 

petição inicial, em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o 

processo ser extinto sem resolução de mérito. Esta é a lição de Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que 

preconizam, acerca do procedimento da tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente, que "Não concedida a tutela antecipada, o órgão 

jurisdicional determinará o aditamento da petição inicial em até cinco dias. 

Não sendo aditada, a petição inicial será indeferida e o processo extinto 

sem resolução do mérito (art. 303, § 6.º, CPC)" [Novo Código de Processo 

Civil Comentado, 2.ª ed., 2016, p. 386]. Daí por que, no caso concreto, 

impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, visto que, na 

decisão initio litis (evento nº 1698735), determinou-se, expressamente, 

que o autor promovesse o aditamento da petição inicial, com a 

complementação da argumentação, o que não ocorreu, conforme certidão 

encartada no evento nº 6733262. Embora a decisão tenha feito referência, 

de maneira errada, a regra prevista no art. 303, § 2.º do Código de 

Processo Civil/2015, este equívoco constitui mero erro material que não 

produziu qualquer tipo de prejuízo, vista que ninguém pode alegar o 

desconhecimento da lei, para o efeito de justificar o seu descumprimento 

[art. 3.º do Decreto-lei n.º 4.657/1942, que instituiu a Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro]. Nesta senda, determinada a emenda da 

petição inicial no caso em tela, mantendo-se inerte o patrono da parte 

autora, deve a exordial ser indeferida liminarmente, diante do 

descumprimento do disposto no art. 303, § 6.º, do CPC/15. Assim, diante 

desta perspectiva estrutural, partindo do pressuposto elementar de que 

restou comprovada a inércia da parte em promover a complementação da 

argumentação da petição inicial, INDEFIRO LIMINARMENTE a exordial, com 

fundamento no artigo 303, §6º do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito 

[art. 485, inciso I, CPC/15]. Pelo princípio da sucumbência, com espeque no 

conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o 

requerente no pagamento das custas judiciais e de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% 

do valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de julho de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Edital Citação

Edital citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002508-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA LELIS GONCALVES (EXECUTADO)

LEIA LELIS GONCALVES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 60 Dias 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO 

DOS SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1002508-22.2016.8.11.0045 Valor 

da causa: R$ 32.333,07 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) HERDEIRO(S): Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. 

MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 

INVENTARIADO(A): Nome: LEIA LELIS GONCALVES - ME Endereço: AV. 

MATO GROSSO, 329-E, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Nome: LEIA LELIS GONCALVES Endereço: AV. MATO 

GROSSO, 329-E, FUNDOS, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

descrito(s) para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 

forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

VARA DA Comarca LUCAS DO RIO VERDE - MT A FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL , por meio da Procuradoria Geral do Estado, pelo Procurador 

infra-firmado, com endereço a Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275 

– Espaço Sagres, bairro Duque de Caxias, Cuiabá, MT, cep 78.043-263, 

vem a honrosa presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei n.º 

6.830, de 22 de setembro de 1980 e nas disposições do artigo 778 e 

seguintes do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) O Exeqüente 

é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ 

32.333,07 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Sete 

Centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº20145153 

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o fisco estadual 

enseja a presente execução fiscal. Isto posto, e em atenção aos princípios 

da eficiência e celeridade processual, requeremos a Vossa Excelência se 

digne determinar: a)Citação por CARTA do(s) Executado(s), acima 

qualificado(s), para que pague(m) em cinco dias a importância 

representada na CDA , nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80.b) Não 

localizado(s) pela citação postal, seja qual for a razão constante no AR, 

pugna-se pela EXPEDIÇÃO DE MANDADO de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome do devedor;c) Sem êxito a citação 

por oficial de justiça, requer-se a CITAÇÃO POR EDITAL, uma vez que 

esgotados os meios ordinários de citação real e tendo em vista que os 

endereços fornecidos na inicial foram atualizados à época do ajuizamento 

d a  a ç ã o ;  D E S P A C H O /  D E C I S Ã O : P r o c e s s o  n . º 

1002508-22.2016.8.11.0045.Considerando-se que a consumação da 

citação pessoal da executada, secundada com o exaurimento de todos os 

meios tradicionais de localização se frustrou, com lastro no teor do art. 

8.º, inciso III da Lei n.º 6.830/1980, determino que se proceda à citação da 

executada, mediante a expedição de edital. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 

de dezembro de 2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as 

citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 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, 

ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE, digitei. LUCAS DO RIO 

VERDE, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GUILHERME PEREIRA 

DIAS 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.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010574-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO FOLTRAN FILHO - ME (REQUERIDO)

 

JUNTADA DE CP DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012166-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (REQUERIDO)

LAISA FERNANDA CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

11/08/2020 Hora: 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

11/08/2020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 
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de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA RODRIGUES PADUA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ata: 30/07/2020 Hora: 14:00 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 30/07/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-66.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO VAGNER DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DOS SANTOS RIGOLIN (REQUERIDO)

 

30/07/2020 Hora: 14:15 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 30/07/2020 Hora: 14H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-21.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROCHA DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

30/07/2020 Hora: 14:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

30/07/2020 Hora: 14H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-06.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON MENDES DAMACENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

30/07/2020 Hora: 14:45 30/07/2020 Hora: 14:45 Intimação DA PARTE 

RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 14H45 (MT), a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON ANDERSON LACOSTE GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

30/07/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

30/07/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON ANDERSON LACOSTE GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

30/07/2020 Hora: 15:30 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 30/07/2020 Hora: 14H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PORTELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

ELO SERVICOS S.A. (REU)

 

30/07/2020 Hora: 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

30/07/2020 Hora: 15H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005908-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO REBOLHO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

 

30/07/2020 Hora: 16:00 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 
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seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 30/07/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-06.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REU)

 

04/08/2020 Hora: 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

04/08/2020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MIQUELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (REQUERIDO)

LORECI FATIMA FIORI (REQUERIDO)

 

04/08/2020 Hora: 13:15 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

04/08/2020 Hora: 13H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES BINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS FREDERICO ALTOE (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-34.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA ALDRIA WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL CHAMPOSKI FERNANDES (REQUERIDO)

ANILTON FERMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 15H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006267-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO CASANOVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

a: 04/08/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 04/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FUMIO KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARQUE DAS EMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1005637-30.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 24.515,13 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RUBENS FUMIO KAWAHARA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

JÚLIO CAMPOS, 119, - DE 7847/7848 AO FIM, San Marcos, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 POLO PASSIVO: Nome: PARQUE DAS 

EMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Endereço: Avenida 

Universitária, 500 W, Sala 1P, Parque das Emas, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de abril de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 4/08/2020 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.04/08/20 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FABRICIO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000410-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERIC FABRICIO SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. Intime-se o 

requerente para manifestar quanto ao pedido de id. 19661369, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004557-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLINDA PERINAZZO CECONI SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004557-31.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 19.561,02 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE OLINDA PERINAZZO CECONI SIGNOR 

Endereço: VIOLETAS, 0513-W, BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Endereço: AVENIDA DOS INGÁS, - DE 2933 A 3221 - LADO ÍMPAR, 

JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-000 A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de abril 

de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005900-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO COSTA DA SILVA (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))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/02/2020 Hora: 13:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005900-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO COSTA DA SILVA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1005900-62.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 12.171,96 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL PEDRO 

COSTA DA SILVA Endereço: RUA CUIABAN, 410, ÁREA INDUSTRIAL, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 
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SP - CEP: 04571-000 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003484-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão do Trânsito em Julgado Certifico que a sentença proferida nos 

autos transitou em julgado. Nesse passo, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença, 

inclusive com inversão dos polos, de modo que INTIMO a parte executada, 

por seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, conforme valor apresentado pela parte 

exequente, consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o 

montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição 

de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio 

Verde - MT, 21 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA POMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

 

05/08/2020 Hora: 13:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

05/08/2020 Hora: 13H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON NICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA BRASILIA DE AMERICANA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

06/08/2020 Hora: 13:40 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

06/08/2020 Hora: 13H40 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-27.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

06/08/2020 Hora: 13:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

06/08/2020 Hora: 13H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

06/08/2020 Hora: 14:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

06/08/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004833-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO QUESINSKI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (TESTEMUNHA)

 

06/08/2020 Hora: 14:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

06/08/2020 Hora: 14H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004654-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (EXEQUENTE)

ALBANO DENICOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 489 de 519



Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MOURA PAIXAO (EXECUTADO)

 

06/08/20 14:40 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

06/08/2020 Hora: 14H40 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GESSI PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GUIDZON RODRIGUES (REQUERIDO)

 

06/08/20 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

06/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO VAGNER DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FRANCIELI TREVISAN - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 16:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-27.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO MARTINS SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT14498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

DECOLAR.COM LTDA (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 16:55 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000636-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALTAIR FERNANDO DUARTE 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Indefiro o 

pedido de expedição de alvará, uma vez que não decorreu o prazo de 

manifestação do executado, devido a suspensão dos prazos processuais 

pelas Portarias Conjuntas n. 247 e 249 do TJMT. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLACHOESTE TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVS METALURGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

W C C MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO GOBBO TUMA OAB - PR47404 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/07/2020 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000684-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELEY DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação anterior, promovi a retificação dos dados do feito, 

precisamente acerca do valor da causa. Nesse passo, INTIMO a parte 

exequente, por seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, colacione aos autos planilha com demonstrativo detalhado do valor 

do crédito atualizado, conforme id. 30534901. Lucas do Rio Verde - MT, 22 

de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012051-61.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORACI GARCIA DE MEDEIROS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor do "A.R." juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001930-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MENDES SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 
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do teor do "A.R." juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010891-35.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAMARA MONICA HILLMANN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KREIN TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002291-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR ANTONIO CASANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ADAGIR LOCH (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-84.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L GUTZEL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010404-31.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU REZENDE BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para que 

apresente planilha de débito atualizada, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, na 

forma da decisão de id. 30592406.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-79.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON VENANCIO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011526-79.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZENILSON VENANCIO COSTA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A, ODONTOPREV S.A. Vistos. 

Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos 

autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para 

Embargos de Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde – MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005165-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA ARDENGHI BRIZOLLA (REQUERIDO)

 

12/08/2020 Hora: 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

12/08/2020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID PAULA MADUREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

12/08/20 13:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

12/08/2020 Hora: 13H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M TRES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDES DA SILVA (REU)

 

12/08/20 14:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 
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12/08/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/08/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-10.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO PASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/08/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002220-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDAO E GASPARIN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002220-69.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: BRANDAO E GASPARIN LTDA - 

ME EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS 

RIO VERDE Vistos. Certificado o trânsito em julgado, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão 

do polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença. Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. 

STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do 

débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos 

autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005606-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENICIO DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005606-10.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA BENICIO DOS SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos 

de Declaração, intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a 

conclusão (para Embargos de Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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 LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 
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para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005073-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE CRISTINA SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/01/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 30/01/20 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005073-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE CRISTINA SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002152-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002152-27.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIO BARBOSA 

EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos Por ser 

tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos 

recursais, RECEBO o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se entender necessário (art. 

42, §2º, Lei 9.099/95), ou caso já tenha sido intimado, certifique-se o 

decurso de prazo. Apresentada as contrarrazões ou certificado o 

decurso, remeta-se o processo às Turmas Recursais, para fins de exame 

da matéria. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada 

no sistema Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SERRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

DIEGO GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO INTROVINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001342-81.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: DIEGO GUIMARAES DA SILVA, 

ADELSON SERRA DE SOUSA EXECUTADO: JOAO INTROVINI PINHEIRO 

Vistos. Considerando que houve a penhora parcial da condenação e os 

veículos terrestres são bens prioritários no rol de preferência de penhora 

(artigo 835, inciso IV do CPC), procedo, neste instante, o comando pelo 

sistema RENAJUD em busca de veículos disponíveis para a garantia do 

juízo (CPF 167.463.090-53). Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, junte-se nos autos. Inexistindo veículos 

disponíveis para garantia do juízo, intime-se a parte devedora para que, no 

prazo 5 dias, indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, acompanhado da prova de 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua 

omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, 

inciso V, do CPC). Existindo veículos disponíveis para penhora, realize-se 

a restrição do referido veículo. Neste caso, constituo a resposta do 

sistema RENAJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. 

Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil Havendo 

veículo disponível, mas se este possuir alienação fiduciária, oficie-se ao 

DETRAN/MT solicitando que, no prazo de 10 dias, informe o número do 

RENAVAN do veículo penhorado e o nome da instituição financeira 

credora da alienação fiduciária. Com a resposta do DETRAN/MT, oficie-se 

a referida instituição financeira solicitando que, no prazo de 10 dias, 

informe se o contrato, objeto da alienação fiduciária, já se encontra 

quitado e, caso negativo, o valor do saldo devedor. Após, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 10 dias, manifeste sobre o veículo 

penhorado pelo sistema RENAJUD e informe o provável endereço de sua 

localização para a correspondente avaliação e remoção, sob pena de 

arquivamento. Havendo a indicação do endereço, nos termos do artigo 

840, inciso II, § 1º, do Código de Processo Civil, os bens móveis ficarão em 

poder do depositário judicial e, na sua falta, com o exequente, por isso, 

expeça-se Mandado de Remoção e Avaliação. O Oficial de Justiça deverá: 

(a) constituir como depositário um dos representantes legais da parte 

exequente, advertindo-o do disposto no artigo 161 do CPC, de que o 

depositário responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à 

parte, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no 

exercício do encargo; e que o depositário infiel responde civilmente pelos 

prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da 

imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. (b) caso o 

credor não aceite o encargo de depositário, constituir o próprio devedor 

como depositário; (c) relatar no auto de avaliação minuciosamente o 

estado de conservação do veículo; (d) utilizar a técnica comparativa por 

amostragem de veículos da mesma marca e modelo, tendo como a tabela 

F IPE (h t tp : / / ve icu los . f ipe .o rg .b r / )  e  s i tes  espec ia l i zados 

(www.usadofacil.com.br e www.usadonamao.com.br); (e) especificar 

em seu laudo, de forma detalhada, os automóveis utilizados como 

amostras para a apuração do valor mercadológico. Defiro, ainda, o pedido 

de pesquisa de bens via sistema Infojud, sendo apresentada a última 

declaração de imposto de renda da parte executada, cujas informações 

da Receita Federal encontram-se arquivadas em pasta própria na 

Secretaria deste Juízo, nos termos da CNGC. Isto posto, INTIMO a parte 

exequente para indicar bens à penhora, ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1002202-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA CRISTINA MICHELAN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002202-19.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: ANITA CRISTINA MICHELAN - 

ME Vistos. Considerando que houve a penhora parcial da condenação e 

os veículos terrestres são bens prioritários no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso IV do CPC), procedo, neste instante, o 

comando pelo sistema RENAJUD em busca de veículos disponíveis para a 

garantia do juízo (CPF 02.572.417/0001-54). Com a resposta dos 

comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, junte-se nos autos. 

Inexistindo veículos disponíveis para garantia do juízo, intime-se a parte 

devedora para que, no prazo 5 dias, indiquem quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado da prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa 

de ônus, sob pena de sua omissão ser considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do CPC). Existindo veículos 

disponíveis para penhora, realize-se a restrição do referido veículo. Neste 

caso, constituo a resposta do sistema RENAJUD como Termo de Penhora 

para todos os efeitos legais. Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil Havendo veículo disponível, mas se 

este possuir alienação fiduciária, oficie-se ao DETRAN/MT solicitando que, 

no prazo de 10 dias, informe o número do RENAVAN do veículo 

penhorado e o nome da instituição financeira credora da alienação 

fiduciária. Com a resposta do DETRAN/MT, oficie-se a referida instituição 

financeira solicitando que, no prazo de 10 dias, informe se o contrato, 

objeto da alienação fiduciária, já se encontra quitado e, caso negativo, o 

valor do saldo devedor. Após, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 10 dias, manifeste sobre o veículo penhorado pelo sistema 

RENAJUD e informe o provável endereço de sua localização para a 

correspondente avaliação e remoção, sob pena de arquivamento. 

Havendo a indicação do endereço, nos termos do artigo 840, inciso II, § 1º, 

do Código de Processo Civil, os bens móveis ficarão em poder do 

depositário judicial e, na sua falta, com o exequente, por isso, expeça-se 

Mandado de Remoção e Avaliação. O Oficial de Justiça deverá: (a) 

constituir como depositário um dos representantes legais da parte 

exequente, advertindo-o do disposto no artigo 161 do CPC, de que o 

depositário responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à 

parte, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no 

exercício do encargo; e que o depositário infiel responde civilmente pelos 

prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da 

imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. (b) caso o 

credor não aceite o encargo de depositário, constituir o próprio devedor 

como depositário; (c) relatar no auto de avaliação minuciosamente o 

estado de conservação do veículo; (d) utilizar a técnica comparativa por 

amostragem de veículos da mesma marca e modelo, tendo como a tabela 

F IPE (h t tp : / / ve icu los . f ipe .o rg .b r / )  e  s i tes  espec ia l i zados 

(www.usadofacil.com.br e www.usadonamao.com.br); (e) especificar 

em seu laudo, de forma detalhada, os automóveis utilizados como 

amostras para a apuração do valor mercadológico. Caso o RENAJUD seja 

infrutífero, defiro, ainda, o pedido de pesquisa de bens via sistema Infojud, 

sendo apresentadas as duas últimas declarações de imposto de renda da 

parte executada, cujas informações da Receita Federal encontram-se 

arquivadas em pasta própria na Secretaria deste Juízo, nos termos da 

CNGC. Isto posto, INTIMO a parte exequente para indicar bens à penhora, 

ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001433-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PERETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES OAB - GO0032468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO SBARDELOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001433-40.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ELOI PERETTI EXECUTADO: 

ALUISIO SBARDELOTTO Vistos. O arresto é medida executiva decorrente 

da ausência da parte executada no seu domicílio (CPC, art. 830, caput). 

Efetivado o arresto e não encontrada a parte executada pelo oficial de 

justiça (CPC, art. 830, § 1º), cabe à parte exequente requerer a citação 

por edital (CPC, art. 830, § 2º). Neste diapasão, o arresto não é medida 

adequada no procedimento de execução de título extrajudicial nos 

Juizados Especiais Cíveis, por incompatibilidade com as normas que regem 

esse sistema. Primeiro, o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995 diz que não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto. A lei prevê duas formas de extinção do processo e 

a ausência de localização do devedor é uma delas. E justamente a 

ausência da parte executada no seu domicílio é o requisito autorizador do 

arresto. Ora, se o devedor não é o localizado, o processo deve ser 

extinto, sem possibilidade de prosseguimento. Caso tenha conhecimento 

da existência de patrimônio, cabe ao credor ajuizar a ação de execução 

no juízo comum. Segundo, ao propor ação perante o Juizado Especial 

Cível, o exequente deve ter certeza do paradeiro do executado para fins 

de citação pessoal. Isso porque, inviabilizada a citação pessoal, a lei veda 

a citação por edital no procedimento do Juizado Especial Cível (art. 18, § 

2º), pois incompatível com os princípios informativos que regem a matéria 

(art. 2º). A vedação alcança qualquer tipo de processo (conhecimento ou 

execução), sendo que a impossibilidade de proceder à citação por edital 

acarreta na extinção do processo (Lei n. 9.099/1995, arts. 51, II, e 53, § 

4º). A citação por edital, aliás, é ato processual indispensável após a 

efetivação do arresto e não localização do devedor pelo oficial de justiça 

(CPC, art. 830, § 2º). Terceiro, o procedimento do arresto é contrário aos 

princípios informativos dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/1995, art. 2º). 

O arresto pressupõe que o devedor não tenha sido localizado pelo oficial 

de justiça quando da citação. Posteriormente, se encontrado bens 

arrestáveis, o oficial de justiça deverá, novamente, tentar citar o devedor 

em duas oportunidades distintas. Não o encontrado e inexistindo suspeita 

de ocultação, o devedor será citado por edital, se houver requerimento do 

credor. Decorrido o prazo de citação e sem manifestação do devedor, o 

arresto se converte em penhora, com nova necessidade de intimação do 

devedor da penhora e para comparecer na audiência, a fim de opor 

embargos (Lei n. 9.099/1995, art. 53, § 1º). Não bastasse isso, há 

necessidade de nomeação de curador especial ao devedor (CPC, art. 72, 

II; STJ, Súmula n. 196). Como se vê, o procedimento do arresto e suas 

consequências tornam o procedimento moroso e custoso em claro 

contraste com os princípios informativos dos Juizados Especiais. Nesta 

senda, diante da impossibilidade da citação por hora certa ou por edital, 

não há como proceder-se à posterior conversão do arresto em penhora, 

medida esta, em última análise, pretendida pela parte autora. Por fim, 

registre-se que este juízo não desconhece o teor do Enunciado n. 37 do 

Fonaje. Contudo, o enunciado não tem efeito vinculante e sequer provém 

de órgão jurisdicional, de modo que inexiste obrigatoriedade na sua 

aplicação. Assim colocado, sem mais delongas, INDEFIRO de pronto os 

pedidos de arresto executório (Id. 31418206). Outrossim, considerando o 

novo endereço da pare executado fornecido, proceda-se nova tentativa 

de citação. Caso seja infrutífera, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 05 (cinco) informe o endereço atualizado, sob pena de extinção 

da ação. Intime-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004590-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004590-21.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ALEX DE ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. É ônus da parte 

interessada comprovar nos autos, no prazo de 48 horas (Enunciado nº 

115 do FONAJE) os requisitos para a concessão de gratuidade da justiça, 

sobretudo em relação a comprovação de insuficiência econômica para o 

pagamento das custas processuais de forma inequívoca, já que o pedido 

de justiça gratuita não vincula o julgador, sobretudo porque a ausência de 

recursos para o pagamento das custas é situação relativa e, portanto, 

como já dito, se não houver elementos suficientes nos autos que 

comprove as alegações da parte, o pedido pode ser indeferido pelo 

julgador. Com efeito, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. O recorrente afirma ser autônomo e não 

ter anotação na CTPS – fato que seria facilmente comprovado com a 

juntada da Carteira de Trabalho, mas não juntou; relata a impossibilidade 

de apresentar a Declaração de Imposto de Renda, contudo não traz 

extratos de motivações bancárias para comprovar os rendimentos. Assim, 

não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da 

justiça gratuita, indefiro o pedido de reconsideração de Id. 31404374. 

Outrossim, de acordo com os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, devidamente regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o 

recorrente deve efetuar o preparo do recurso, com o pagamento de 

custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese 

de assistência judiciária gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte 

recorrente não é beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o 

preparo devido, embora intimada para tanto. Deste modo, em razão de sua 

deserção, nego seguimento ao Recurso Inominado. Destaca-se que 

embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a parte a sanar eventuais 

irregularidades no pagamento do preparo, esta regra não se aplica aos 

Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do FONAJE. Intimem-se as 

partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011835-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCELIA BARBOSA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HBD COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011835-03.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: LUCELIA BARBOSA QUEIROZ, 

ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA EXECUTADO: HBD COMERCIO DE 

MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME Vistos. É sabido que a extinção da 

pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural. Todavia, a 

extinção não ocorre de imediato, sendo necessário observar todo um 

procedimento de dissolução, até que seja concluída sua liquidação (art. 

51, § 3º, do CC). Assim, mesmo que a pessoa jurídica esteja inativa, resta 

mantida a legitimação processual. No caso, não houve tal comprovação. 

Disso se depreende que a sucessão processual pelos sócios depende da 

extinção da sociedade. Desse modo, em que pese a situação cadastral da 

executada na Receita Federal esteja “inapta”, ela não se equipara à 

extinção da pessoa jurídica, de modo que não está autorizada a sucessão 

processual pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. 

INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A EXTINÇÃO 

DA PESSOA JURÍDICA. Encerramento irregular que não dá azo ao pedido 

de sucessão processual dos sócios. Pesquisa de dados e extratos 

bancários por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

Nacional. Sistema informatizado criado para auxiliar investigações 

financeiras conduzidas por autoridades competentes. Ausência de 

indícios de ocorrência de ilícitos penais. Decisão mantida. Recurso 

desprovido.” (Agravo de instrumento n. 2262290-72.2019.8.26.0000 rel. 

Des. Azuma Nishi 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial j. 

05/02/2020) Dessa forma, indefiro o pedido de Id. 31027260. Intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora (quais são, onde 

se encontram e seus respectivos valores) no prazo de 05 (dez) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIANE ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000839-89.2020.8.11.0045. REQUERENTE: DEISIANE ROCHA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O reclamante devidamente 

intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora 

tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante 

de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial, tais como cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo. Frisa-se, que boletos de 

Bancos, cadastro de loja ou correspondência, não pode ser aceito pelo 

juízo, sobretudo porque não se trata de documento emitido por 

Concessionaria Pública. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMIR FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

LEANDRO GRANDIS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Sustentam os 

autores que são servidores municipais e ocupam o cargo de fiscais de 

obras, com a função de realizar vistorias em obras do município e com a 

utilização de motocicletas. E, em razão disso, pleiteiam o pagamento do 

adicional de periculosidade desde o ano de 2014, até a data da 

propositura da respectiva ação de cobrança. MÉRITO Analisando os 

autos, verifica-se que a demanda ostenta complexidade que não permite 

seja processada neste juízo, pois, tratando-se de adicional de 

periculosidade a pretensão exige realização de prova pericial cuja 

finalidade será comprovar o integral exercício da atividade na condição 
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especial. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a lei 

autoriza apenas o exame técnico simples previsto no art. 10 da Lei 

12.153/2009, para esclarecimentos técnicos da rápida e breve 

abordagem, o qual não se confunde com a perícia necessária neste caso. 

Dessa forma, considerando a indispensabilidade da prova técnica pericial 

a fim de atestar a caracterização e a classificação da insalubridade, a 

qual é incompatível com o rito estabelecido no sistema dos Juizados 

Especiais, a pretensão dos Promoventes só pode ser exercida frente a 

uma das Varas de Fazenda Pública, nas quais não há limitação à 

efetivação de todas as provas admitidas em direito. Nesse sentido é a 

jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ESTABELECIDO 

ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE 

DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA 

CONFIGURADA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO 

ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – 

PROCEDÊNCIA. “O processo no juizado especial é regido pelos princípios 

da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que 

demandam dilação probatória intensa.” (TJ/MT – Conflito de Competência 

nº 47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgamento 

05/12/2013). De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação”; Conveniente transcrever, ainda, o artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009 que dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis 

nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 

26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.” DISPOSITIVO 

Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no 

art. 51, II, da Lei 9.099/1995 e 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIETE DA CONCEICAO DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004108-73.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ELIETE DA 

CONCEICAO DAMIAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver 

omissão no julgado no que se refere à análise das provas. Compulsando 

os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência 

lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, 

pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que 

pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão 

de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Considerando que o Recorrente comprovou nos autos a sua 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. RECEBO o 

recurso inominado, com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto 

que certificada sua tempestividade. Considerando que a parte recorrida, 

no prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000569-02.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MEYQSCILAINE GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Cuida-se de embargos de declaração no qual o Autor alega que houve 

omissão no julgado no que se refere à análise das provas e quanto ao 

pedido de gratuidade da justiça. Os pressupostos de admissibilidade dos 

embargos declaratórios consoante se dessume do mandamento legal é a 

existência de obscuridade, contradição e omissão, ou mesmo para corrigir 

erro material no julgado, quer na fundamentação, quer no dispositivo (art. 

1.022 do CPC). In casu, razão assiste ao embargante quando alega que 

houve contradição sobre o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o 

pedido foi deferido na inicial (id. 18583581). Ante o exposto, RECEBO e 

ACOLHO os embargos de declaração, mantendo a concessão da justiça 

gratuita. RECEBO o recurso inominado, com fundamento no artigo 41 da 

Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua tempestividade. Considerando 

que a parte recorrida, no prazo legal, apresentou contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Expeça-se alvará de 

liberação do valor incontroverso, uma vez que não houve recurso pela 

parte requerida. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

I. W. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

EDNA ROSA CAMPOS DIAS OAB - 004.144.323-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001928-50.2020.8.11.0045. REPRESENTANTE: EDNA ROSA CAMPOS 

DIAS REQUERENTE: I. W. B. D. REQUERIDO: GBS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

No caso em tela, em análise aos documentos juntados, entendo que os 

pedidos do demandante não podem ser analisado perante este Juizado 

Especial. Isto porque, conforme art. 8º da Lei 9.099/95, o Juizado Especial 

Cível não tem competência para processar e julgar as causas cíveis em 

que sejam parte os incapazes, os presos, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Evidente a inadmissibilidade de processamento, sob o rito sumaríssimo 

estabelecido pela Lei nº 9.099/95, de demanda que tenha como parte uma 

pessoa incapaz, em contrariedade ao artigo 8º da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA DE DPVAT. PRESENÇA 

DE INCAPAZ NO POLO ATIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO 

PELO ART. 8º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Inominado nº 0004504-13.2013.8.14.0007, Turma 

Recursal Permanente dos Juizados Especiais/PA, Rel. Marcia Cristina Leão 

Murrieta. j. 01.07.2015, Publ. 08.07.2015). (Grifo nosso). Assim, vê-se que 

a parte autora não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente 

ação e, não sendo admitida, neste Juizado, a proposição de ação por 

incapaz, independentemente de representação, impossível o 

processamento e julgamento da demanda em sede de Juizado Especial 

Cível. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o 

que faço com fundamento no arts. 8º, Caput; 51, IV, ambos da Lei n. 

9.099/95; e art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003782-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO DE SOUSA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003782-84.2017.8.11.0045. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

HILARIO DE SOUSA BRITO Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

movido por CLARO S.A. em desfavor de HILARIO DE SOUSA BRITO. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Os autos 

vieram conclusos. Fundamento e decido. Concluso o feito para 

apreciação, infere-se que tentativas de expropriação do patrimônio do 

devedor, efetivada recentemente consultas ao BACENJUD e RENAJUD, 

foram infrutíferas; de modo que o credor pleiteou o arquivamento do feito 

(Id. 30676810). Imperioso salientar que o rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, obedece ao disposto na Lei nº 9.099/95, que criou um 

microssistema com procedimentos próprios e simplificados, tendo como 

princípios norteadores a Celeridade, Economia Processual e Simplicidade 

que devem ser aplicados de forma pungente e irrestrita. Assim, os feitos 

em trâmite neste Juízo visam garantir uma prestação jurisdicional efetiva, 

utilizando-se das ferramentas procedimentais compatíveis com o rito 

adotado, a fim de não assemelhar-se ao rito comum ordinário. Nesse 

particular, o legislador ordinário não admitiu a postergação da solução 

jurídica na execução e a fim de evitar que os Juizados se transformem em 

depósito de processos parados, a exemplo de algumas varas da Justiça 

comum, em diversas Unidades da Federação, estabeleceu: Art. 53 . [...] § 

4º. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 

1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Assim, a inexistência de indicação eficaz de 

bens penhoráveis leva a extinção da execução. À vista do exposto e sem 

mais delongas, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com 

as cautelas de praxe. Sem custas e honorários nesta fase processual. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004373-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004373-75.2019.8.11.0045. INTERESSADO: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à análise 

das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Intime-se o requerente para manifestar quanto ao cumprimento da 

obrigação, bem como informar os dados bancários, no prazo de 10 (dez) 

dias. Expeça-se alvará quanto ao valor incontroverso, em favor da parte 
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exequente. Caso não haja requerimentos, arquivem-se os autos 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004538-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ANTONIO LANZARIN - EPP (REQUERIDO)

ELTON ANTONIO LANZARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004538-25.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RONALDO CESARIO DA 

SILVA REQUERIDO: ELTON ANTONIO LANZARIN - EPP, ELTON ANTONIO 

LANZARIN Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado 

no que se refere à análise das provas. Compulsando os autos, não 

vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004949-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FLAVIO LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004949-68.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RONY FLAVIO LIMA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa 

haver omissão no julgado no que se refere à análise das provas. 

Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, 

portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou 

seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede 

de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos por não vislumbrar qualquer a hipótese de seu cabimento, 

mantendo-a da forma que fora lançada. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA CONCEICAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000452-74.2020.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO 

DE BRITO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. O reclamante, devidamente intimado para promover a emenda da 

inicial (art. 317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, deixou de 

colacionar nos autos comprovante de endereço atualizado, em seu nome, 

descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial, tais como 

cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo. Frisa-se que no presente caso, não houve juntada do 

contrato de cessão com a BRF e, muito menos, comprovação da suposta 

relação empregatícia com a titular do comprovante de endereço 

apresentado. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e nada sendo requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003254-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA DOS SANTOS TEIXEIRA SCHWINN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BONETTI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003254-79.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDREYA DOS SANTOS 

TEIXEIRA SCHWINN EXECUTADO: PAULO BONETTI DO NASCIMENTO 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, com os elementos que existiam 

nos autos, portanto não há que se falar em contradição. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. No entanto, a impenhorabilidade de bens e valores se constitui 

em matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo e cognoscível a 

qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, não se podendo dela 

não conhecer, pois, em razão de uma suposta intempestividade. Ademais, 

estamos vivendo um período excepcional devido a pandemia de COVID – 

19. Portanto, por estes motivos passo a análise do pedido. Nos termos do 

artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em 

caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é 

impenhorável. No caso dos autos, verifica-se por meio do extrato 

apresentado pela parte devedora na movimentação id. 31414723, aliada à 

cópia do cartão, a demonstração que a penhora via BACENJUD, realizada 

por este Juízo, no valor de R$ 14.697,25, recaiu sobre sua conta 

poupança. Portanto, reconheço a impenhorabilidade da quantia bloqueada 

e transferida para a conta judicial, determinando sua liberação em favor do 

executado. Intime-se o executado para apresentar os dados bancários 

para que seja confeccionado o alvará, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

informação, expeça-se o alvará em favor do executado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DYOU ANDERSON CENTURIAO WAGNER (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001610-38.2018.8.11.0045. TESTEMUNHA: DYOU ANDERSON 

CENTURIAO WAGNER TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO OAB - BA4873 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002584-41.2019.8.11.0045. INTERESSADO: MARIANA SOUZA BAHDUR 

ROMUALDO REQUERIDO: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - 

ME Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 
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abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005738-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, 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. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004335-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004335-63.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO GOMES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado 

no que se refere à análise das provas. Compulsando os autos, não 

vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005911-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CLOSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: 

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

GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 1005911-91.2019.8.11.0045 Valor da 

causa: R$ 85.944,78 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 1157, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: CRISTINA CLOSS Endereço: desconhecido 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos 

LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003813-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SCHULZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

abril de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001702-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO PROCESSO N.º 1001702-79.2019.8.11.0045 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADO COM DANOS 

MORAIS E PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA AUTOR(A): ELIZA 

PEREIRA DE LIMA ARAÚJO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Visto. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADO 

COM DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

proposta por ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAÚJO em face de BANCO 

BRADESCO S/A, objetivando, liminarmente, a imediata baixa de seu nome 

junto aos cadastros de proteção ao crédito. Com a inicial juntou 

documentos, conforme se vê dos ID’s anexos. Vieram os autos 

conclusos. É breve o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Segundo o 

art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

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

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte Autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. A fim de 

comprovar o seu direito, o Autor juntou extrato do SERASA onde 

verifica-se a existência de pendência financeira relativa à empresa 

requerida (ID n.º 19356937). No caso, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, encontrando-se nos efeitos nefastos que a 

inscrição como inadimplente pode causar na vida da requerente, vez que 

sustenta a inexistência do débito vergastado, o que será demonstrado no 

decorrer da presente demanda. Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA 

com o fim de determinar a retirada provisória do nome da requerente do 

cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, conforme documento de ID n.º 

19356937, referente a restrição junto a requerida. Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que cumpra a liminar acima concedida retirando 

imediatamente o nome do requerente do cadastro de inadimplentes até 

ulterior decisão deste Juízo. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como a gratuidade de 

justiça. Ressalte-se que não há risco de irreversibilidade da conduta, pois, 

a qualquer momento poderá ser revogada esta decisão, não violando o 

prescrito no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Assim, designo 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 16 de maio de 2019, às 

15h00min. Intime-se a parte autora através de seus advogados. Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 2019. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001669-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL FREITAS DE NOVAES (REU)

GENIVAL FREITAS DE NOVAES - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001669-55.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 33.257,12 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->MONITÓRIA (40) VÍTIMA: SICREDI CENTRO 

NORTE AGRESSOR: GENIVAL FREITAS DE NOVAES - ME GENIVAL 

FREITAS DE NOVAES Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar 

o mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 60,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001767-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANANIAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001767-40.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES 

EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA REU: EMERSON ANANIAS 

VISTOS. RECEBO a presente e documentos a ela anexos. Diante da 

suspensão de audiências, em razão das medidas temporárias adotadas 

para a prevenção ao contágio do COVID-19 (novo corona vírus), deixo de 

designar audiência de conciliação, sem prejuízo da realização do ato 

conciliatório em momento oportuno. Cite-se o requerido para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal (art. 335, inc. III, do CPC). Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

abril de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005247-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILEIA SARMENTO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 
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preclusão. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JUNIOR LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001856-63.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

TIAGO JUNIOR LIMA REU: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. VISTOS. RECEBO a presente e documentos a ela 

anexos. DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Diante da suspensão de 

audiências, em razão das medidas temporárias adotadas para a 

prevenção ao contágio do COVID-19 (novo corona vírus), deixo de 

designar audiência de conciliação, sem prejuízo da realização do ato 

conciliatório em momento oportuno. Cite-se o requerido para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal (art. 335, inc. III, do CPC). Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

abril de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002333-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. Q. F. (REQUERENTE)

ZENEIDE LUZIA DE QUEIROZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002333-28.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: K. S. Q. F., ZENEIDE LUZIA DE QUEIROZ SOUZA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Considerando a petição constante do Id. 21934595, dando conta de que o 

menor não compareceu a pericia médica agendada, determino a intimação 

do perito, para que agende nova data, cientificando a autora da nova data 

e de que o seu não comparecimento gerará preclusão na realização da 

prova requerida LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004028-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS AVALOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ADAO FORMEHL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004028-46.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: LUIS CARLOS AVALOS EXECUTADO: VILMAR ADAO 

FORMEHL Cite-se o executado no endereço indicado na petição retro (Id. 

24618445). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 

22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003543-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

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)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000828-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002359-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA PFINGSTOG GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004692-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO(A))

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004692-77.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): L. P. D. S. REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Intime-se o requerido para que 

manifeste sobre a petição constante do Id: 28274397, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para decisão e designação de audiência 

de instrução, eis que momentaneamente impossibilitada diante da 

suspensão das designações, face a pandemia do corona virus. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002307-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATACHLI BARROS DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO PROCESSO N.º 1002307-25.2019.8.11.0045 VISTO. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO -DOENÇA E/OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, proposta por 

NATACHLI BARROS SANTIAGO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da 

tutela no sentido de compelir o requerido a conceder o benefício 

previdenciário, que teria sido negado administrativamente. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o 

art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

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

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “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”. 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia do CNIS (ID n.º 20084999 p. 01), 

eis que comprova existência de contribuições em número suficiente, 

conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a requerente apresentou exames e relatórios 

médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. Ademais, os 

laudos médicos, juntados, em especial do ID n.º 20085010, indica que a 

Autora é portadora da seguinte enfermidade, de CID: M544, M51, M19, 

M25, M77, M65, ressaltando ainda, a incapacidade laboral da requente. 

Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que a requerente 

está incapacitado para o exercício de qualquer atividade profissional por 

tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido a 

concessão do benefício auxílio-doença a autora, Sra. NATACHLI BARROS 

SANTIAGO, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

maio de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003813-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SCHULZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO AUTOS N.º 1003813-36.2019.8.11.0045 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADO COM DANOS 

MORAIS E PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA COM OPÇÃO 

PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REQUERENTE: 

REGINALDO SCHULZ REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A 

VISTO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA COM OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, tendo as partes acima qualificadas. Alega o Requerente 

que, ao tentar obter crédito na praça, foi surpreendido com negativação 

promovida pelo Requerido no valor de R$ 18.620,00 (dezoito mil 

seiscentos e vinte reais) referente ao contrato 572155345. O Requerente 

afirma reconhecer que celebrou empréstimos para ajudar familiares, no 

valor de R$ 9.577,52 (nove mil quinhentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos) junto ao Banco ITAU BMG, em 72 parcelas de 

R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), com período inicial em 

07/10/2017 e final de 07/09/2023. Relata que em dezembro de 2018, houve 

um indevido bloqueio de sua aposentadoria referente a competência 

11/2018, e que foi restabelecido pelo INSS. Expõem ainda que o Requerido 

informou ao Requerente que o valor da parcela de referida competência 

não lhe foi repassada pelo INSS, emitindo-se boleto ao autor para 

pagamento até a regularização do desconto. Aduz que, pelo histórico de 

consignações do INSS, o Requerido o excluiu e não o reincluiu do sistema 

de descontos do INSS e ainda se negou em fornecer boletos e inscreveu 

o nome do Requerente no valor total do contrato. Assim, pugna em sede 

de tutela de urgência, que seja determinado a baixa da restrição no 

SPC/SERASA em nome do requerente no valor de R$ 18.620,00 (dezoito 

mil seiscentos e vinte reais), referente ao contrato 572155345. É o relato. 

Decido. Pois bem, o Código de Processo Civil, dispõe que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

serem observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica na espécie a configuração do primeiro elemento, uma vez que as 

alegações do Requerente e as provas apresentadas, em sede de 

cognição sumária, não apontam para a probabilidade das suas alegações, 

necessitando uma maior dilação probatória. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora 

conseguiu demonstrar, a probabilidade de seu direito. Explico. O 

Requerente juntou aos autos, a Relação Detalhada de Créditos de ID n.º 

22473041, evidenciando que houve descontos sobre o seu benefício 

previdenciário. Juntou também boletos em nome do Requerido pagos até 

março de 2019 (ID n.º 22473044), tendo sido pago um total de 18 

prestações, até a presente data. Pois bem, analisando os documentos 

juntados verifico que a restrição do nome do autor foi inlcudia na data de 

março de 2019, data em que o autor estava em dia com as suas 

obrigações. Assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar a 

exclusão do nome do autor, do cadastro de inadimplente, referente ao 

contrato de n. 572155345, no valor de R$ 18.620,00 (dezoito mil, 

seiscentos e vinte reais), conforme Id de n. 22472934. Oficie-se ao SCPC 

e Serasa determianndo a exclusão do apontamento. Desde já, designo 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 12 de dezembro de 2019, às 

17h00min. Intime-se a parte autora através de seus advogados. Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como a 

gratuidade de justiça. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências necessárias. Defiro a Justiça Gratuita. Lucas do Rio Verde, 

15 de agosto de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001482-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DELLA VECCHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001482-47.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: PEDRO PAULO DELLA VECCHIA REQUERIDO: VIACAO 

NOVA INTEGRACAO LTDA, EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA VISTOS. Recebo o presente 

Cumprimento de Sentença, nos termos do que estabelece o art. 1.043, da 

CNGC: “Quando o cumprimento da sentença se processar nos termos do 

artigo 523, do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas”. Intime-se a 

parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios 

autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, nos autos físicos 

originários, o número do presente cumprimento de sentença e sua forma 

de tramitação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. LUCAS DO 

RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001669-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL FREITAS DE NOVAES (REU)

GENIVAL FREITAS DE NOVAES - ME (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001669-55.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE REU: GENIVAL FREITAS DE NOVAES - ME, 

GENIVAL FREITAS DE NOVAES VISTOS. De início, verifica-se a ausência 

do recolhimento das custas judiciais, assim, CONDICIONO o cumprimento 

da presente decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa 

judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos comprovante 

de pagamento, sob pena de extinção. Após, devidamente certificado o 

recolhimento das custas judiciais expeça-se mandado monitório, 

citando-se a parte Requerida para que efetue o pagamento da dívida 
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principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do 

valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que 

recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no 

referido mandado que, no prazo supra, poderá a parte requerida oferecer 

embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 

702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 

701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001647-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BUZINARO CASAVECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS: 1001647-94.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ZILDA 

BUZINARO CASAVECHIA REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, entre as partes acima indicadas. É cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir beneficio previdenciário. Pois bem. Necessário se faz 

que os documentos apresentados indicando o início de prova material, 

quanto ao tempo como segurada especial, sejam corroborados por 

depoimento de testemunhas. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Pois bem, tendo em vista que a 

necessidade de verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para 

a concessão da liminar postulada, necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material sejam corroborados por 

depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a concessão da 

liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 

implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - contra decisão que, em sede 

de Ação Ordinária deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou a concessão do benefício de aposentadoria rural antes da 

audiência de instrução e julgamento. 2. Analisando os autos, verifica-se 

que muito embora exista início razoável de prova material baseado nos 

documentos apresentados com a inicial (cópia de certidão casamento, 

onde consta a profissão do marido da requerente como agricultor, ficha de 

inscrição do associado, emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais, 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, e outros), tais documentos 

não são suficientes para comprovar em definitivo a condição de segurada 

especial, necessitando a sua complementação por meio da prova 

testemunhal, posto que a mesma ainda não fora produzida nos autos. 3. 

Ora, é firme o entendimento que, em sede de antecipação de tutela, não é 

razoável determinar-se a implantação de benefício de modo a impor à 

Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos 

nos quais há a necessidade de dilação probatória. 4. Agravo de 

instrumento desprovido." (TRF-5 - AG: 00031093120144059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2014). 

Destaca-se, que diante da suspensão de audiências, em razão das 

medidas temporárias adotadas para a prevenção ao contágio do 

COVID-19 (novo corona vírus), deixo de designar audiência de instrução e 

julgamento, sem prejuízo da realização do ato em momento oportuno. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001652-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL CRISTIAN DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001652-19.2020.8.11.0045. AUTOR(A): LUCIA 

MARIA DE JESUS REQUERIDO: KEMUEL CRISTIAN DE JESUS VISTO. 

Trata-se de AÇÃO DE CURATELA, entre as partes acima identificadas. 

I n i c i a l m e n t e ,  d i s p e n s o  a  e n t r e v i s t a / i n t e r r o g a t ó r i o  d o 

interditando/curatelado, diante da suspensão de audiências, em razão das 

medidas temporárias adotadas para a prevenção ao contágio do 

COVID-19 (novo corona vírus), sem prejuízo da realização do ato em 

momento oportuno. Ordeno inicialmente que o interditando seja citado, por 

meio de oficial de justiça, para que apresente defesa, se assim desejar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, momento em que o oficial de justiça deve 

averiguar a atual situação do citando. Determino, a realização de estudo 

psicossocial do caso, a ser realizada pela equipe multiprofissional deste 

Juízo, devendo as profissionais consignarem no laudo os fatores sociais, 

ambientais e pessoais, vivenciados pelo curatelado, observando ainda, as 

medidas temporárias adotadas para a prevenção ao contágio do 

COVID-19 (novo corona vírus), podendo-se valer dos meios tecnológicos 

possíveis para sua realização (telefone, videoconferência e etc). O laudo 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Desde já, oficie-se à 

Prefeitura Municipal – Secretaria de Saúde, requisitando com urgência, o 

AGENDAMENTO DE CONSULTA para o interditando com profissional 

médico especialista, atuante de forma efetiva, ou por meio de contrato, na 

rede municipal (SUS). A consulta deverá ser realizada às expensas do 

município. Consigne-se que o profissional médico deverá elaborar laudo 

indicando a patologia sofrida pelo interditando, bem como, se possível, 

avaliar se ele é capaz de gerir os atos da vida civil. Com a juntada de 

agendamento, intime-se o curatelado a fim de compareça à consulta. 

Nomeio como curadora à lide o Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ da 

Faculdade La Salle que atua nesta comarca, nos termos do artigo 752, 

§2º, do CPC. Intime-a do encargo que lhe fora conferido. O feito deverá 

aguardar por 15 (quinze) dias para eventual impugnação do pedido, pelo 

curador à lide acima nomeado. No que tange ao pedido liminar de 

nomeação de curador, considerando os fatos alegados, mormente o 

estado de saúde do curatelado, revelado pelo relatório médico juntado aos 

autos e, a necessidade de ampará-lo material e socialmente, antecipo os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial (art. 300, CPC) para o fim de 

nomear desde logo como curadora provisória do interditando/curatelado 

sua mãe, ora Requerente, Sra. LUCIA MARIA DE JESUS. Lavre-se termo 
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de curatela provisória, observados os termos do art. 759 do CPC, devendo 

ainda constar, que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de quaisquer outras naturezas 

pertencentes ao interditado/curatelado, salvo com autorização judicial. Dê 

ciência às partes, ao Ministério Público e ao Curador Especial nomeado, 

intimando-os da presente decisão. Com a juntada de laudo psicossocial, 

bem como do laudo médico, abra-se vistas às partes para manifestação 

no prazo legal, em seguida, Ministério Público. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000752-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO KOZLOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000752-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EUGENIO KOZLOWSKI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. RECEBO o presente feito. Intime-se a parte autora para que 

apresente cópia de decisão de cessação do benefício previdenciário, eis 

que não anexada ao petitório retro. Prazo: 15 (quinze) dias. Saliento que, 

havendo a necessidade de prorrogação do benefício, deverá a autora 

instruir seu pedido com atestados/relatórios médicos recentes, a fim de 

comprovar o atual tratamento e, consequentemente, sua incapacidade. 

Proceda a Sra. Gestora, a nomeação de perito no sistema da AJG – 

Federal. Havendo informações sobre a data da perícia, intimem-se as 

partes. Com a juntada de laudo, intimem-se as partes para dele se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, certifique-se a 

Sra. Gestora, o decurso do prazo para o INSS apresentar contestação. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000647-59.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DOS SANTOS PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000647-59.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

IRACI DOS SANTOS PIRES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. 

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a instrui, na 

forma do artigo 535, do CPC. Certificado o não oferecimento de 

impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou 

Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os documentos 

necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

No mais, certifique-se a Sra. Gestora nos autos físicos originários, o 

número do presente cumprimento de sentença e sua forma de tramitação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001482-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DELLA VECCHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001482-47.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: PEDRO PAULO DELLA VECCHIA REQUERIDO: VIACAO 

NOVA INTEGRACAO LTDA, EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA VISTOS. Recebo o presente 

Cumprimento de Sentença, nos termos do que estabelece o art. 1.043, da 

CNGC: “Quando o cumprimento da sentença se processar nos termos do 

artigo 523, do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas”. Intime-se a 

parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios 

autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, nos autos físicos 

originários, o número do presente cumprimento de sentença e sua forma 

de tramitação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. LUCAS DO 

RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000691-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO VIEIRA PINTO (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZAIL DE SOUZA ALMEIDA (OPOSTO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT (OPOSTO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000691-78.2020.8.11.0045. OPOENTE: 

ORIVALDO VIEIRA PINTO OPOSTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, 

OZAIL DE SOUZA ALMEIDA VISTOS. RECEBO a emenda à inicial. Proceda 

a escrivania o necessário para a inclusão da Sra. CHRISTINE KETILLEN DE 

SOUZA ALMEIDA, no polo passivo da presente ação. Após, citem-se os 

opostos para contestarem o pedido no prazo de 15 dias (art. 683, p. ú. do 

CPC) .  Assoc ie  o  p resen te  f e i t o  ao  p rocesso  n . º 

1000504-75.2017.8.11.0045, conforme já determinado no despacho retro. 

Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000611-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA MUNHOZ COSTENARO (AUTOR(A))

LIZA ANDREIA COSTENARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR JOSE PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000611-85.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

DEOLINDA MUNHOZ COSTENARO, LIZA ANDREIA COSTENARO REU: 

ALMIR JOSE PEREIRA VISTOS. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que este foi endereçado ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta 

Comarca. Assim, diante do endereçamento constante da inicial, a matéria 

aqui tratada, bem como o valor da causa, remeta-se o presente feito ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca, eis que competente para sua 

análise e processamento. Cumpra-se, às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000208-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR NODARI (REQUERENTE)

MARINS ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO(A))

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000208-19.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARINS ALVES DE SOUZA, ELENIR NODARI REQUERIDO: 

JULIO CEZAR DA LUZ VISTOS. RECEBO a emenda à inicial apresentada 

no ID n.° 19862991 e documentos a ela anexos. INDEFIRO o pedido 

constante do item “2” do petitório retro (citação por aplicativo de 

mensagens), vez que não regulamentado o procedimento de 

citação/intimação de partes mediante a utilização do aplicativo de 

mensagem WhatsApp, no âmbito das Varas Cíveis do presente Tribunal de 

Justiça. Assim, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem novo endereço do requerido. Com a apresentação de novo 

endereço do requerido pela parte autora, cite-o para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal (art. 335, inc. III, do CPC). Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Registro 

que, diante da suspensão de audiências, em razão das medidas 

temporárias adotadas para a prevenção ao contágio do COVID-19 (novo 

corona vírus), deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo da 

realização do ato conciliatório em momento oportuno. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004503-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE AQUINO FROES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILSO ANTONIO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004503-65.2019.8.11.0045. CARTA 

PRECATÓRIA VISTO. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003799-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

ANNIELLY THAWANNY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003799-52.2019.8.11.0045. CARTA 

PRECATÓRIA VISTO. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004187-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. P. (AUTOR(A))

JULIANA ALVES PAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004187-23.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): A. D. A. P., JULIANA ALVES PAIM REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, entre as partes 

cima identificadas. Narra a inicial que o Requerente sofre de 

SIDA/AIDS-Síndrome da Imunodeficiência Adquirida desde o seu 

nascimento, devendo ser considerada deficiente nos termos do artigo 20, 

§2º, da Lei 8.742/93, pois trata-se de doença incurável, que somada à 

pobreza e precária condição social da autora e familiares, obstruem sua 

plena participação na sociedade em igualdade de condições. Relata ainda 

que o réu entendeu que a autora não teria cumprido o requisito 

hipossuficiência (§3º, do Art. 20 da LOAS), porque sua mãe (também 

portadora de SIDA) já é beneficiária de prestação continuada a pessoa 

com deficiência. Assim, requer a concessão do benefício previdenciário 

disposto na Lei 8.742/93, que garante 01 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência, por não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Com a exordial 

vieram os documentos anexos. A inicial foi recebida, indeferindo o pedido 

de antecipação da tutela tendo sido determinado a realização de exame 

médico pericial e estudo social e citação da parte requerida. Deferiu-se os 

benefícios da justiça gratuita (Id. 11697946). A Contestação veio aos 

autos no ID n.º 12633062, afirmando que o Requerente não possui os 

requisitos necessários para a concessão do benefício. A sua impugnação 

fora apresentada no ID n.º 5514838, rebatendo as acusações meritórias 

dispostas na peça de defesa. O Laudo Médico Pericial acostado nos IDs 

n.º 13060870 e 13060910. O Requerente se manifestou quanto a este no 

ID n.º 14266723. O laudo social aportou no processo no ID n.º14583183. O 

Requerente se manifestou quanto a este no ID n.º 13483226. Em decisão 

proferida no Id. 16833869, foi deferido o pedido de tutela antecipada. O 

Ministério Público opinou pela procedência parcial dos pedidos (ID n.º 

26980876). Os autos vieram-me conclusos. É o relato. Fundamento. 

Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, tendo as partes acima qualificadas. Pois bem. A 
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Constituição Federal, no seu art. 203, incisos I a V, asseguram assistência 

social por meio da concessão de um salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo tal 

benefício regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 

Vislumbra-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

incapacidade do Requerente, bem como da falta de condição de prover 

seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, nos termos do art. 

20, § § 2º e 3º da Lei 8.742/93, verbis: Art. 20. 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. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a 

família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, 

na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, 

os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam 

sob o mesmo teto. § 2o Para efeito de concessão do benefício de 

prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. § 3o Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Assim, 

diante do pedido manejado pelo Requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Para comprovação da incapacidade do Requerente, foi juntado aos autos 

atestados e exames médicos, além disso, pelo laudo médico pericial 

realizado (ID n.º 13060910 e 13060870), concluiu que a autora é Portadora 

de HIV, em tratamento retroviral, CID 10 B209, com problema grave, 

doença incurável, incapacitando-a de forma total e permanente, desde 

fevereiro 2017, tratando-se de patologia física que obstrui sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

adolescentes da sua idade . Diante do exposto, e através da análise 

minuciosa do laudo médico pericial acostado aos autos, depreende-se, 

portanto, que a parte autora encontra-se atualmente incapacitada em 

razão de sua doença, bem como por ser menor, depende assim, dos 

cuidados de sua genitora. Comprovada a incapacidade do Requerente, 

resta agora verificar sua condição de miserabilidade. Conforme se extrai 

da constatação socioeconômica realizada (ID n.º14583183), o núcleo 

familiar do requerente é composto por 03 (três) pessoas, quais sejam: 

genitora da autora e um irmão menor de idade. Somente o genitor aufere 

renda, no valor de um salário mínimo, renda proveniente de benefício 

assistencial, mais pensão alimentícia no valor de R$ 200,00. Contudo 

entendo que não deve ser considerado no computo da renda familiar, o 

valor do benefício assistencial já recebido pela mãe da autora, de modo 

que a renda per capita é inferior a ¼ do salário mínimo. Mesmo que a 

renda per capita familiar da parte autora fosse superior a ¼ do salario 

mínimo, segundo entendimento itinerante, é plenamente possível o 

reconhecimento da hipossuficiência do núcleo familiar do Requerente por 

outros meios dentro do contexto fático. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 

Federal, analisando a Reclamação nº 4374, entendeu pela 

inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei8.742/1993, por 

considerar que o critério da renda familiar mensal per capita inferior a um 

quarto do salário mínimo está defasado para caracterizar a situação de 

miserabilidade. Com relação à matéria, colha-se o seguinte julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO 

ASSISTENCIAL CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei8.742/93, 

alterado pela Lei 9.720/98, será devida a concessão de benefício 

assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não 

possuam meios de prover a própria manutenção ou cuja família possua 

renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 2. "A 

limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a 

única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é 

apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 

presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda 

per capita inferior a 1/4 do salário mínimo" (...). (STJ - AGARESP - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 262331, 

Segunda Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013). Assim, 

levando-se em consideração o conjunto probatório presente nos autos, 

entendo que o Requerente preenche os requisitos exigidos para a 

concessão do benefício, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é 

pessoa deficiente e carece de condições dignas de sobrevivência, 

vivendo em situação de miserabilidade. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I do CPC, 

para condenar o INSS a conceder benefício de prestação continuada da 

Assistência Social (LOAS), no valor de um salário-mínimo mensal à parte 

autora a partir do requerimento administrativo (O4.O4.2O17, ID n.º 

10340210), já observada a prescrição quinquenal. Concedo tutela 

antecipada na sentença a fim de que o requerido proceda a implantação 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. A 

Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão, não está 

sujeita a reexame necessário, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 496, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004614-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA DE LIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004614-83.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ARMELINDA DE LIMA CARVALHO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, entre as partes cima identificadas. 

Narra a inicial que a requerente, nascida em 16 de junho de 1954, conta 

atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, é pessoa miserável 

e portadora de Diabetes mellitus não-insulino-dependente - CID 10 - E11, 

Transtornos glomerulares no diabetes mellitus - CID 10 - N08.3, 

Hipertensão essencial (primária) - CID 10 - I10, e Fraturas múltiplas do 

fêmur - CID 10 - S72.7, conforme laudo médico em anexo, incapacitando-a 

para o labor e não permitindo que esta tenha uma vida em igualdade de 

condições com os demais cidadãos. Assim, requer a concessão do 

benefício previdenciário disposto na Lei 8.742/93, que garante 01 (um) 

salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência, por não possuir 

meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Com a exordial vieram os documentos anexos. A inicial foi recebida, 

indeferindo o pedido de antecipação da tutela tendo sido determinado a 

realização de exame médico pericial e estudo social e citação da parte 

requerida. Deferiu-se os benefícios da justiça gratuita (Id. 16214280). A 

Contestação veio aos autos no ID n.º 17388369, afirmando que o 

Requerente não possui os requisitos necessários para a concessão do 

benefício. A sua impugnação fora apresentada, rebatendo as acusações 

meritórias dispostas na peça de defesa (Id.20344336). O Laudo Médico 

Pericial acostado no ID. 19497910e 19497919. O Requerente se 

manifestou quanto a este no ID n.º 14266723. O laudo social aportou no 

processo no ID n.º 17622288. O Requerente se manifestou quanto a este 

no ID n.º 20362432 e decorreu o prazo sem que o INSS se manifestasse 

(certidão Id 29499137). Os autos vieram-me conclusos. É o relato. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 508 de 519



Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, tendo as partes acima qualificadas. 

Pois bem. A Constituição Federal, no seu art. 203, incisos I a V, 

asseguram assistência social por meio da concessão de um salário mínimo 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

sendo tal benefício regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social 

- LOAS. Vislumbra-se que a controvérsia reside basicamente na 

comprovação da incapacidade do Requerente, bem como da falta de 

condição de prover seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua 

família, nos termos do art. 20, § § 2º e 3º da Lei 8.742/93, verbis: Art. 20. 

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. § 1o Para os efeitos do 

disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 

padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o Para efeito de 

concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa 

com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3o 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. Assim, diante do pedido manejado pela 

Requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. Para comprovação da incapacidade 

do Requerente, foi juntado aos autos atestados e exames médicos, além 

disso, pelo laudo médico pericial realizado (ID n.º 19497910 e 19497919), 

concluiu que a autora é Portadora das seguintes patologias: CID 10 M84, 

S721, E11, N083, S727, I10, dor no quadril e no membro inferior direito 

após fratura do fêmur e cirurgia para redução da mesma, encurtamento 

importante do membro inferior direito, incapacitando-a de forma total e 

permanente, tratando-se de patologia física que obstrui sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Diante do 

exposto, e através da análise minuciosa do laudo médico pericial acostado 

aos autos, depreende-se, portanto, que a parte autora encontra-se 

atualmente incapacitada em razão de sua doença, dependente dos 

cuidados de outras pessoas. Comprovada a incapacidade do Requerente, 

resta agora verificar sua condição de miserabilidade. Conforme se extrai 

da constatação socioeconômica realizada (ID n.º17622288), o núcleo 

familiar do requerente é composto por 03 (três) pessoas, quais sejam: 

genitora da autora de 86 anos de idade e um filho de 20 anos de idade. 

Que a genitora da autora aufere renda, no valor de um salário mínimo, 

renda proveniente de benefício assistencial, já a autora recebe o valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) de aluguel e o filho, que é marceneiro, 

percebe a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Contudo entendo que 

não deve ser considerado no computo da renda familiar, o valor do 

benefício assistencial recebido pela mãe da autora, de modo que a renda 

total é de R$ 1.400,00, portanto superior a ¼ do salário mínimo. Contudo há 

entendimento que mesmo que a renda per capita familiar seja superior a ¼ 

do salario mínimo, é plenamente possível o reconhecimento da 

hipossuficiência do núcleo familiar do Requerente por outros meios dentro 

do contexto fático. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, analisando 

a Reclamação nº 4374, entendeu pela inconstitucionalidade do parágrafo 

3º do artigo 20 da Lei8.742/1993, por considerar que o critério da renda 

familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo está 

defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Com relação à 

matéria, colha-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO ASSISTENCIAL 

CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei8.742/93, alterado pela Lei 9.720/98, 

será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às 

pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover a 

própria manutenção ou cuja família possua renda mensal per capita 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 2. "A limitação do valor da 

renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se 

comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um 

elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se 

absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita 

inferior a 1/4 do salário mínimo" (...). (STJ - AGARESP - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 262331, Segunda 

Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013). Assim, levando-se 

em consideração o conjunto probatório presente nos autos, entendo que o 

Requerente preenche os requisitos exigidos para a concessão do 

benefício, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é pessoa deficiente 

e carece de condições dignas de sobrevivência, vivendo em situação de 

miserabilidade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder 

benefício de prestação continuada da Assistência Social (LOAS), no valor 

de um salário-mínimo mensal à parte autora a partir do requerimento 

administrativo (10.11.2017, ID n.º 16205597), já observada a prescrição 

quinquenal. Concedo tutela antecipada na sentença a fim de que o 

requerido proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias 

a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por 

dia de descumprimento. A Correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os 

juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

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

são posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão, não está sujeita a reexame necessário, 

nos termos do § 3º, inciso I, do art. 496, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido pelas partes arquivem-se os autos 

dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002587-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONSALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002587-64.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): LUCIANO GONSALES REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta o 

requerente ser portador de doença incapacitante, DOR LOMBAR BAIXA – 

CID M54.5; HERNIA DE DISCO LOMBAR; LOMBALGIA INTESA (sem 

melhora com os tratamentos realizados), DESIDRATAÇÃO DISCAL e 

DORSOPATIA – CID M54.1, tudo conforme documentos médicos 

anexados, tendo requerido o benefício de auxilio doença que foi 

concedido, mas cessado em junho de 2017. Destaca que o autor sempre 

exerceu trabalhos braçais, na construção civil, que exige muito esforço 

físico, porquanto não possui formação para outra atividade, já que 

estudou até o quinto ano primário. De modo que postula pela concessão 

do beneficio em tutela de urgência e no mérito requer a procedência da 

ação. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi deferida, 

conforme Id. 9061386. Regularmente citada, a autarquia ofertou 

contestação e documentos (Id. n.° 9306280) aduzindo em preliminar 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

antecede ao ajuizamento da ação, e no mérito destaca que o autor não 

preenche os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, 

mormente porque não ostenta incapacidade total e permanente para o 

trabalho, além de não ter carreado aos autos provas de que encontra-se 

insuscetível de reabilitação e requereu a improcedência da ação. Escoou o 
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prazo e o requerente não apresentou Impugnação. A pericia foi realizada 

e o Laudo encontra-se acostado Id n° 9960167, sendo que a parte autora 

se manifestou (Id n° 10095681) e o INSS manteve-se taciturno. Petição da 

autora informando que o beneficio da autora foi cessado e requer o 

restabelecimento. Os autos vieram-me conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ entre as partes acima identificadas. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob 

o Id. 9306280, sendo que a Autarquia ré concedeu o benefício de auxilio 

doença, que foi cessado em junho de 2017. Por se tratar de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se 

a necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial acostado 

Id n° 9960167 identificou clinicamente que o autor é portadora de 

Discopatia Degenerativa Lombar, doença degenerativa, não suscetível de 

reabilitação profissional, incapacitando-o de forma permanente, definitiva e 

total, incapacidade com início em abril de 2017. Corroborando as 

informações prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos 

particulares colacionados a inicial, confirmaram que a autor apresenta 

doença que lhe impede de exercer suas atividades habituais. Assim, 

devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente do autor 

e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido 

de aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação aviada por LUCIANO GONSALES em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a 

partir da data da incapacidade, abril.2017 (laudo - Id. 9960167, 

descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a 

prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada 

nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo beneficio de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 21 

de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003418-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003418-78.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Sustenta o requerente que em decorrência do esforço físico 

adquiriu doenças decorrente do trabalho, descritas como - CID 10: CID 10 - 

M75.1 - Síndrome do manguito rotador; CID 10 - M65, Sinovite e 

tenossinovite; CID 10 - S83.3, Ruptura atual da cartilagem da articulação 

do joelho; CID 10 - M22.0, Deslocamento recidivante da rótula; CID 10 - 

M77.3, Esporão do calcâneo; CID 10 - M25, Outros transtornos articulares 

não classificados em outra parte; CID 10 - Transtornos dos tecidos moles; 

CID 10 - M54, Dorsalgia; tendo requerido o benefício de auxilio doença em 

14.05.2018, que foi injustamente indeferido. De modo que postula pela 

concessão do beneficio em tutela de urgência e no mérito requer a 

procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos. A tutela 

antecipada foi deferida, conforme Id.14977491. Regularmente citada, a 

autarquia ofertou contestação e documentos (Id. n.° 15892596) aduzindo 

em preliminar prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, e no mérito destaca que 

o autor não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado, mormente porque não ostenta incapacidade total e permanente 

para o trabalho, além de não ter carreado aos autos provas de que 

encontra-se insuscetível de reabilitação e requereu a improcedência da 

ação. A Impugnação veio aos autos no Id. 25509515. A pericia foi 

realizada e os Laudos encontram-se acostados aos Ids n° 16235033 e 

16235246, sendo que a parte autora se manifestou (Id n°17097185) e o 

INSS no Id. 16029815. Os autos vieram-me conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ entre as partes acima identificadas. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 
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exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob 

o Id. 9306280, sendo que a Autarquia ré concedeu o benefício de auxilio 

doença, que foi cessado em junho de 2017. Por se tratar de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se 

a necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, os laudos periciais 

acostados aos Ids n° 16235033 e 16235246, identificaram clinicamente 

que a autora é portadora das seguintes doenças: Artropatia 

acromioclavicular, tendinopatia supra e infraespinhal, bursite 

subacromio/subdeltoide dos ombros, ruptura de 50% do supraespinhal 

esquerdo, tendinopatia subescapular esquerdo do ombro esquerdo, 

tenossinovite dos extensores dos antebraços, discopatia lombar e duas 

hérnias de disco com estenose foraminal da coluna lombar e condropatia 

grau dois dos joelhos (CID 10 M751, M65, S823, M229, M773, M79, M25, 

M54), doença degenerativa, não suscetível de reabilitação profissional, 

incapacitando-o de forma permanente, definitiva e total, incapacidade com 

início em abril de 2018. Corroborando as informações prestadas acima 

pelo expert, os laudos e exames médicos particulares colacionados a 

inicial, confirmaram que a autor apresenta doença que lhe impede de 

exercer suas atividades habituais. Assim, devidamente comprovada à 

incapacidade laborativa permanente do autor e sua qualidade de 

segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por 

invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por 

BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder a parte 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir do 

requerimento administrativo, maio.2018 (Id. 14680164), descontadas as 

parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção monetária 

incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada 

prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta 

sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo beneficio de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 21 

de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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JEFERSON PAULO FINK OAB - PR43053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002877-45.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): FRANCISCO GEMELLI REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Sustenta o requerente que possui doença que o incapacita para 

suas atividades cotidianas, qual seja, glaucoma de ângulo fechado, cuja 

acuidade visual do olho direito é de 20/30 e o olho esquerdo sequer existe 

visão, ou, a pouquíssima que lhe resta já é o suficiente para caracterizar 

algo impeditivo ao trabalho. Que requereu em 02/02/2017, benefício de 

auxílio doença sob o nº 12146466059 em razão da cegueira que possui, o 

qual foi indeferido injustamente. De modo que postula pela concessão do 

beneficio em tutela de urgência e no mérito requer a procedência da ação. 

Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi postergada, 

conforme Id.17373197. Regularmente citada, a autarquia ofertou 

contestação e documentos (Id. n.° 18484626) aduzindo em preliminar 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

antecede ao ajuizamento da ação, e no mérito destaca que o autor não 

preenche os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, 

mormente porque não ostenta incapacidade total e permanente para o 

trabalho, além de não ter carreado aos autos provas de que encontra-se 

insuscetível de reabilitação e requereu a improcedência da ação. A 

Impugnação veio aos autos no Id. 19247541. A pericia foi realizada e os 

Laudos encontram-se acostados aos Ids n° 22078702 e 22078706, sendo 

que a parte autora se manifestou (Id n°221180072), tendo juntado 

documentos médicos no Id. 22193372 e o INSS manteve-se taciturno, 

conforme certidão constante do Id. 29305352. Os autos vieram-me 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ entre as partes acima identificadas. Primeiramente, 

cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de 

prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

qualidade de segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, 

provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, 

diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob 

o Id. 14204767. Por se tratar de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir 

a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição 

entre as alegações das partes envolvidas, já que a autora alega 

incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida 

incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia médica 

para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 
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controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, os laudos periciais 

acostados Ids n° 16235033 e 16235246, identificou clinicamente que o 

autor é portador da seguinte doença: Ilha de visão central em olho direito, 

ausência de percepção a luz à esquerda, glaucoma avançado bilateral 

(CID 10 H402, H541, H181), doença degenerativa, não suscetível de 

reabilitação profissional, incapacitando-o de forma permanente, definitiva e 

total, incapacidade com início em fevereiro de 2017. Corroborando as 

informações prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos 

particulares colacionados aos autos, confirmaram que a autor apresenta 

doença que lhe impede de exercer suas atividades habituais. Assim, 

devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente do autor 

e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido 

de aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação aviada por FRANCISCO GEMELLI em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a 

partir do requerimento administrativo, FEVEREIRO DE 2017 (Id. 14204770), 

descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a 

prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada 

nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que as parcelas em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003143-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003143-32.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta o requerente que possui doenças 

que o incapacita para suas atividades cotidianas, quais sejam: CID: CID 

M511 (Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais 

com radiculopatia), CID M541 (Radiculopatia), CID M544 (Lumbago com 

ciática), CID M545 (Dor lombar baixa). Que requereu a prorrogação do 

benefício concedido, contudo tal requerimento foi indeferido injustamente, 

tendo cessado em março de 2018. De modo que postula pela concessão 

do beneficio em tutela de urgência e no mérito requer a procedência da 

ação. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi deferida, 

conforme Id. 14756846. Regularmente citada, a autarquia ofertou 

contestação e documentos (Id. n.° 15703595) aduzindo em preliminar 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

antecede ao ajuizamento da ação, e no mérito destaca que o autor não 

preenche os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, 

mormente porque não ostenta incapacidade total e permanente para o 

trabalho, além de não ter carreado aos autos provas de que encontra-se 

insuscetível de reabilitação e requereu a improcedência da ação. A 

Impugnação veio aos autos no Id. 17001561. A pericia foi realizada e os 

Laudos encontram-se acostados aos Ids n° 16235604 e 16235609, sendo 

que a parte autora se manifestou (Id n° 17001069), tendo juntado 

documentos médicos e o INSS manteve-se taciturno. Os autos vieram-me 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ entre as partes acima identificadas. Primeiramente, 

cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de 

prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

qualidade de segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, 

provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, 

diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob 

o Id. 14406571 e 15703595, onde indica que o requerente vem recebendo 

benefício previdenciário desde novembro de 2017, cessado em março de 

2019. Por se tratar de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real 

condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as 

alegações das partes envolvidas, já que a autora alega incapacidade, e de 

outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida incapacidade. Diante disso, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Nesse contexto, os laudos periciais acostados Ids n° 16235604 e 

16235609, identificou clinicamente que o autor é portador das seguintes 

doenças: Artrose, osteofibrose, fratura de L3, discopatia, escoliose e três 

hérnias de disco com estenose foraminal e estenose do canal vertebral 

em L3- L4. (CID 10 M545, M541, M511, M544.), doença degenerativa, não 

suscetível de reabilitação profissional, incapacitando-o de forma 

permanente, definitiva e total, incapacidade com início em novembro de 

2017. Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, os 

laudos e exames médicos particulares colacionados aos autos, 

confirmaram que a autor apresenta doença que lhe impede de exercer 

suas atividades habituais. Assim, devidamente comprovada à 

incapacidade laborativa permanente do autor e sua qualidade de 

segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por 

invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por 

JOSE FERREIRA DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder a parte autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do 

artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir da data do laudo 

pericial, qual seja, 30.10.2018 (16235604 e 609), considerando que o 

auxílio doença já vinha sendo pago administrativamente desde novembro 

de 2017 até março de 2019 (Id. 15703595), descontadas as parcelas já 

pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a prescrição quinquenal. 

Correção Monetária e Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o 
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débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. 

Os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

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

são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta sentença, devendo 

ser implantado o benefício no prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a 

intimação desta decisão. Em razão do princípio da sucumbência, condeno 

o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% 

sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o 

limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 21 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito
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(ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002801-21.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ELISANGELA FERREIRA MENDES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta a requerente que possui doença 

que a incapacita para suas atividades habituais, conforme se vê dos 

diversos atestados, receituários e laudos médicos, necessitando do 

afastamento por tempo indeterminado, por estar acometida pelas 

patologias/enfermidades indicadas sob o CID: CID M41 (Escoliose), CID 

M53 (Dorsopatias não classificadas em outra parte), CID M542 

(Cervicalgia), CID M545 (Dor lombar baixa), CID M546 (Dor na coluna 

torácica), CID S431 (Luxação da articulação acromioclavicular). Que 

requereu em 22.05.2018, benefício de auxílio doença o qual foi indeferido 

injustamente. De modo que postula pela concessão do beneficio em tutela 

de urgência e no mérito requer a procedência da ação. Com a inicial 

vieram os documentos. A tutela antecipada foi deferida, conforme 

Id.14294237. Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e 

documentos (Id. n.° 14648805) aduzindo em preliminar prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao 

ajuizamento da ação, e no mérito destaca que o autor não preenche os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente 

porque não ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além 

de não ter carreado aos autos provas de que encontra-se insuscetível de 

reabilitação e requereu a improcedência da ação. A Impugnação veio aos 

autos no Id. 20007581. A pericia foi realizada e os Laudos encontram-se 

acostados aos Ids n° 15698197, 15698204 e 15698200, sendo que a parte 

autora se manifestou (Id n° 17002646), tendo juntado documentos médicos 

no Id. e o INSS manteve-se taciturno. Os autos vieram-me conclusos para 

prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ entre as partes acima identificadas. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob 

o Id. 14132602, pp. 17/20. Por se tratar de causa que envolve a 

verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a 

necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, os laudos periciais 

acostados Ids n° 15698197, 15698204 e 15698200, identificaram 

clinicamente que a autora é portadora desde os dez anos de idade de 

deformação da coluna, ocasionando dor em coluna, dor no dorsolombar, 

dor em ombro direito por escoliose de coluna e luxação de ombro direito 

(CID 10 M41, M53, M542, M545, M546, S431), doença congênita, 

degenerativa e traumática, não suscetíveis de reabilitação profissional, 

incapacitando-o de forma permanente, definitiva e total, para trabalhos 

braçais, incapacidade com início em maio de 2018. Corroborando as 

informações prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos 

particulares colacionados aos autos, confirmaram que a autor apresenta 

doença que lhe impede de exercer suas atividades habituais. Assim, 

devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente do autor 

e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido 

de aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação aviada por ELISANGELA FERREIRA MENDES em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a 

partir do requerimento administrativo, maio de 2018 (Id. 14132663 – p.15), 

descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a 

prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada 

nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que as parcelas em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta a requerente que 

possui doença que a incapacita para suas atividades habituais, 

classificadas em CID 10, sendo: artroses, disfunções articulares de disco, 

dorsopatias deformantes, fusões na coluna vertebral, sinovite e 

tenossinovite, dificuldades e inflamações em articulações e tendões. Que 

requereu em 19.02.2019, benefício de auxílio doença, tendo este sido 

indeferido sob argumento de “Não Constatação de Incapacidade 

Laborativa”. De modo que postula pela concessão do beneficio em tutela 

de urgência e no mérito requer a procedência da ação. Com a inicial 

vieram os documentos. A tutela antecipada foi deferida, conforme 

Id.20172562. Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e 

documentos (Id. n.° 20914344) aduzindo em preliminar prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao 

ajuizamento da ação, e no mérito destaca que o autor não preenche os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente 

porque não ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além 

de não ter carreado aos autos provas de que encontra-se insuscetível de 

reabilitação e requereu a improcedência da ação. Decorreu para sem 

apresentar Impugnação. A pericia foi realizada e os Laudos encontram-se 

acostados aos Ids n° 24705046 e 24705048, sendo que a parte autora se 

manifestou (Id n° 25252883), e o INSS manteve-se taciturno. Os autos 

vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ entre as partes acima 

identificadas. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice 

não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela 

autora, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para 

concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

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

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

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

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob o Id. 20084999, 

pp. 01/02. Por se tratar de causa que envolve a verificação da existência 

de incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real 

condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as 

alegações das partes envolvidas, já que a autora alega incapacidade, e de 

outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida incapacidade. Diante disso, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Nesse contexto, os laudos periciais acostados Ids n° 24705046 e 

24705048, identificaram clinicamente que a autora é portadora discopatia 

cervical e lombar, osteofitose lombar, duas hérnias de disco lombares com 

compressão dural, epicondilite medial do cotovelo direito (CID 10 M544, 

M51, M19, M25, M77, M65), doença não suscetível de reabilitação 

profissional, incapacitando-o de forma permanente, definitiva e total, para 

trabalhos braçais, incapacidade com início em maio de 2018. Corroborando 

as informações prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos 

particulares colacionados aos autos, confirmaram que a autor apresenta 

doença que lhe impede de exercer suas atividades habituais. Assim, 

devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente do autor 

e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido 

de aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação aviada por NATACHLI BARROS SANTIAGO em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a 

partir do requerimento administrativo, fevereiro de 2019 (Id. 20084999– 

p.03), descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e 

respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora 

A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. Concedo a 

tutela antecipada nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no 

prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

entre as partes acima identificadas. Aduz em síntese, que ao tentar obter 

crédito na praça foi surpreendida com negativa em razão inscrição 

indevida do seu nome cadastro de inadimplente promovida pela requerida, 
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de um débito no valor de R$ 1.666,99 supostamente vencida em 19 de abril 

de 2016, referente ao contrato 009207599000103F1, na condição de 

avalista, a qual foi incluída em data de 20/05/2016. Ocorre que a 

requerente desconhece qualquer relação jurídica dessa natureza, não 

tendo conhecimento a respeito do referido contrato. Assim pugna pela 

procedência da ação para condenar a parte requerida ao pagamento 

indenizatório por danos morais. Com a inicial vieram os documentos. A 

autora apresentou emenda a inicial no Id. 19385045. Recebida a inicial fora 

deferido o pedido de liminar de baixa da restrição e inversão ao ônus da 

prova, designada audiência preliminar de conciliação e ordenada a citação 

da parte requerida (Id. 19414858). A conciliação restou inexitosa, 

conforme se vê do termo de audiência anexa ao Id. 20166508. A 

contestação e documentos foram apresentados (Id. 20216741), 

requerendo em sede de preliminar o indeferimento da inicial, por ausência 

de documento indispensável a propositura da ação, comprovante de 

residência no nome da parte autora, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito. No mérito diz ser completamente descabida a 

pretensão da Requerente, seja em relação ao seu pleito de declaração de 

inexistência de débito, ou seja, em relação ao pleito por indenização por 

danos morais, eis que a inclusão do seu nome do rol dos maus pagadores 

deu-se de forma legítima, em decorrência do não pagamento pela 

Requerente das obrigações que assumiu, assim postulou pela 

improcedência da ação. Apresentou no Id. 20406182, comprovante de 

cumprimento da liminar deferida. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação no Id. 21391344, ratificando os termos da inicial e requerendo 

o julgamento da lide, com a total procedência dos pedidos iniciais. Juntou 

comprovante de residência no Id. 21391718. As partes pugnaram pelo 

julgamento procedente da lide. Vieram-me os autos conclusos, para 

prolação da sentença. É o relato. Fundamento. Decido. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS tendo as partes acima qualificadas. 

Passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do 

CPC, conforme requerido pelas partes. Da Preliminar Indefiro o pedido para 

indeferimento da inicial, pela ausência de documento que comprove o 

endereço da parte autora, já que não se trata de documento indispensável 

a propositura da ação. De qualquer forma, a providencia requerida pode 

ser sanada a qualquer momento, o que fez a parte autora, com a juntada 

do documento no Id. 21391718, que demonstra que autora reside nesta 

comarca, sanando eventual irregularidade, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela requerida em sua contestação. Do Mérito De início, é 

necessário ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90) é plenamente aplicável ao caso vertente, uma vez que as partes 

se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços 

expressos pelo CDC. Pretende a requerente, em síntese, indenização 

pelos danos morais suportado em razão de inscrição indevida de seu 

nome no órgão de proteção ao crédito, por dívida que alega não possuir. 

Por sua vez a requerida sustenta que a inscrição é legítima, em razão de 

dívida não paga pela parte autora, e requer a improcedência da ação. Em 

razão da impossibilidade de a autora comprovar fato negativo, foi deferido 

o pedido de inversão ao ônus da prova, assim caberia a requerida 

comprovar, com a juntada de documentos idôneos, que a autora foi 

avalista no contrato 009207599000103F1, referente ao débito no valor de 

R$ 1.666,99 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e nove 

centavos) dívida vencida em 19 de abril de 2016, a qual foi incluída no 

órgão de restrição ao crédito, na data de 20/05/2016. Contudo nota-se que 

a requerida apresentou sua resposta, sem juntar qualquer documento que 

comprove a relação jurídica supostamente existente entre as partes, que 

justificasse a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplente 

(documento constante do Id. 19356937). Assim à mingua de comprovação 

de fatos extintivos do direito do autor, a requerida deve ser 

responsabilizada pela sua conduta ilícita praticada. Quando ao pedido de 

indenização, há que ser destacado o fato de que o dano moral decorrente 

da manutenção indevida do nome do consumidor no cadastro de 

devedores é presumido (in re ipsa). Em outras palavras, apenas o fato de 

ter seu nome indevidamente inscrito no SPC, SERASA, CCF e afins já dá 

direito à indenização por dano moral ao consumidor, independente de 

outras provas. É este o entendimento que vem sendo manifestado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Tal reparação, somente não será 

bem-sucedida, caso o consumidor já esteja com o nome negativado 

previamente, em função de outra dívida. Ou seja, não caberá indenização 

quando a inscrição do nome nos cadastros de devedores não fez 

diferença, uma vez que já havia inscrição decorrente de outra situação de 

inadimplência. É o que está na Súmula 385 do STJ. Assim, em resumo, o 

consumidor terá direito à indenização por dano moral caso tenha seu 

nome indevidamente negativado, desde que cumpra o requisito de já não 

possuir ocorrência anterior. Relativamente aos danos morais, o incômodo 

imputado à autora extrapola a esfera do razoável, não se constituindo em 

mero dissabor, na medida em que, por erro da requerida, fora gerado 

transtornos injustificáveis a requerente. Nesse contexto, caracterizada a 

responsabilidade da requerida pelo dano causado à parte autora, visto 

que não há comprovação da existência do débito. Para a quantificação do 

dano, são considerados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima 

e o caráter punitivo para o agente. Entrementes, a Lei não fornece 

critérios, destarte, a doutrina e jurisprudência os apontam para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. Nesse sentido é jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. BANCO E EMPRESA DE 

COSMÉTICOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DE APENAS UMA 

DAS PARTES. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ORIGEM DA 

DÍVIDA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005603949, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 

10/12/2015).” Assim, em observância às finalidades compensatória, 

punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem como às 

circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do 

ofensor e a manifesta negligência da requerida aos direitos do 

consumidor, procedendo ao apontamento restritivo ao crédito, afigura-se 

razoável e proporcional a fixação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

titulo de danos morais. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento), a partir da data da inscrição 

indevida, ou seja, desde o dia 20/05/2016 e correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data. Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% 

(quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002175-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER CLEITON CHIODELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002175-02.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REQUERIDO: 

CLEBER CLEITON CHIODELLI VISTOS, ETC. Cuida-se AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. em 

face de CLEBER CLEITON CHIODELLI, ambos devidamente qualificados 

nos autos do processo em epigrafe. Em apertada síntese alega a 

requerente ser credora do requerido, na quantia atualizada de R$ 4.816,14 

(quatro mil oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), decorrente 

da compra e venda de medicamentos e materiais hospitalares, cujas 

mercadorias foram todas encaminhadas e entregues ao Requerido, 

conforme se pode ver das inclusas Notas Fiscais e Conhecimentos de 

Transportes, todos devidamente assinados pelo requerido. Diz que o 

Requerido não honrou com os pagamentos das duplicatas referentes as 

Notas Fiscais de ns. 171.258 (parcela nº 3); 174.092 (parcelas nº 2 e 3); 

174.703 (parcela nº 2) e 177.538 (parcelas nº 1 e 2), apesar de diversas 

vezes tentativas amigáveis para satisfação do crédito aqui cobrado, 

consoante notificação e aviso de recebimento anexos. Posto isso, postula 

a procedência da ação com a condenação do devedor ao pagamento 

atualizado da dívida. Juntou documentos. O despacho inicial (p.41) 

designou audiência preliminar e determinou a citação do requerido (Id. 
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13780417). Citada pessoalmente a parte requerida, conforme se verifica 

do Id. 23901164, decorreu o prazo sem, contudo, apresentar contestação 

aos autos (certidão constante do Id. 28717791), muito menos constituiu 

advogado em sua defesa. A parte autora requereu a decretação da 

revelia e o julgamento antecipado da lide (Id. 25254706). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. em face de 

CLEBER CLEITON CHIODELLI Considerando que o requerido foi citado 

pessoalmente, conforme se verifica do Id. 23901164, deixou transcorrer o 

prazo, sem, contudo, apresentar contestação aos autos (certidão 

constante do Id. 28717791), muito menos constituiu advogado em sua 

defesa, assim decreto a sua revelia presumindo-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, razão pela qual deve ser promovido o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do NCPC. Embora 

haja presunção dos fatos articulados na inicial, compulsando detidamente 

os autos verifica-se pelos documentos acostados a inicial Notas Fiscais 

de ns. 171.258, 174.092, 174.703, e 177.538, a existência de relação 

jurídica entre as partes e, pelos comprovantes anexos, que a mercadoria 

foi devidamente entregue, conforme se verifica dos Ids. 13546130 a 

13546184. Por outro lado, a parte ré foi pessoalmente citada não 

apresentou defesa ou mesmo comprovou, por juntada de documentos, 

que efetuou o pagamento do valor cobrado. Por fim, analisando os títulos 

cobrados não verifico qualquer irregularidade ou indícios aparentes de 

fraude. E, não havendo a comprovação de pagamento da dívida, a 

procedência da ação se impõe. Segundo a dicção do art. 397, do CC, o 

inadimplemento da obrigação, positiva e liquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor. A obrigação por termo é aquela que tem 

data estipulada para o seu cumprimento, ficando o devedor em mora 

quando estiver caracterizado seu inadimplemento na data do vencimento 

do título, independentemente de interpelação prévia, trata-se de mora ex 

re, em que o devedor é constituído em mora pela falta de cumprimento da 

obrigação no dia do vencimento, sendo esta constituição de pleno júri 

(pleno direito), ou seja, automática, independe da vontade das partes. 

Aliás, sobre o tema: STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 1211707 MS 2010/0162837-4 (STJ) Data de 

publicação: 18/10/2013 Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em 

se tratando de cobrança de dívida líquida e certa, o termo inicial para 

correção monetária é a data de vencimento do título que a embasa. 

Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. TJ-RJ - APELACAO APL 

00071673820118190209 RJ 0007167-38.2011.8.19.0209 (TJ-RJ) Data de 

publicação: 16/04/2014 Ementa: Direito Edilício. Cobrança de cotas 

condominiais. Sentença de procedência determinando a incidência juros 

de mora a partir da citação. Apelação do Condomínio pretendendo que os 

juros moratórios incidam a partir de cada mês vencido em débito. Artigo 

1336 , § 1º do Código Civil . Jurisprudência desta Corte de Justiça e do 

Superior Tribunal de Justiça. Provimento de plano. Artigo 557 , § 1º-A do 

Código de Processo Civil . Manifesta procedência. "Direito Civil. 

Condomínio. Cobrança de cotas condominiais. Sentença de procedência. 

Recurso. Descabimento. Dívida provada e reconhecida pela condômina 

proprietária do imóvel. Obrigação" propter rem ". Aplicação do art. 1.336, I, 

Cód. Civ. 2002. Prestações vincendas. Aplicação do art. 290 do CPC 

.Dívida líquida e certa. Correção monetária a incidir sobre todas as 

prestações condominiais em atraso, a partir do vencimento de cada uma. 

(...)"(Ap. Cív. nº 0423907-53.2008.8.19.0001, 12ª Câm. Cível, rel. Des. 

Cherubin Helcias Schwartz, j. 27/01/2010). Recurso a que se nega 

provimento por sua manifesta improcedência. Aplicação do art. 557, caput, 

do Código de Processo Civil." (0013624-28.2007.8.19.0209 

(2009.001.46185) Apelação- 1ª Ementa - Des. Nagib Slaibi Julgamento: 

08/04/2010 - Sexta Câmara Cível). Provimento de plano do recurso. TJ-DF 

- Apelação Cível APC 20140110259600 (TJ-DF) Data de publicação: 

14/04/2015 Ementa: COBRANÇA. ALUGUÉIS E TAXAS DO CONDOMÍNIO. 

DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO E VENCIMENTO CERTOS. MORA EX RE. JUROS E 

CORREÇÃOMONETÁRIA. DATA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 

Tratando-se de dívida líquida, com prazo e vencimento certo, os juros e a 

correção monetária incidem a partir da data de vencimento de cada uma 

das parcelas inadimplidas. TJ-MG - Apelação Cível AC 

10027120173961001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 23/05/2013 Ementa: 

AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR –DÍVIDA LÍQUIDACOM 

TERMO CERTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE 

INCIDÊNCIA - VENCIMENTO - Nos termos do artigo 397, do Código Civil, o 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor. Portanto, estando em mora, os juros 

contam-se do vencimento de cada prestação devida, o mesmo ocorrendo 

com a correção monetária, pois esta tem como escopo recompor o valor 

da moeda. Portanto os juros de mora e a correção monetária devem incidir 

a partir do vencimento do título, conforme demostrado no cálculo 

apresentado no Id. 13546192. Posto Isto, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por DIHOL 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA em face de CLEBER CLEITON 

CHIODELLI, para condenar o réu ao pagamento do valor R$ 4.816,14 

(quatro mil oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), com 

incidência de juros e correção monetária contados da data do cálculo: 

24.05.2018 (Id. 13546192), até o efetivo pagamento do titulo. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (dez por cento), incidente 

sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2º c/c art. 86, 

ambos do NCPC e custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

intimem-se as partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento, procedendo-se às 

anotações de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001902-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA MARTINHA ILTCHENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Autos do PROCESSO n. 1001902-23.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

REQUERENTE: IRMA MARTINHA ILTCHENCO REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

ajuizada por IRMA MARTINHA ILTCHENCO em face do INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. Alega a Requerente, ser portadora 

de patologias de natureza gravíssima, que a incapacitam definitivamente 

para o trabalho, as quais são classificadas: CID10 M 65 – Sinovite e 

Tenossinovite; CID10 M 75.1 – Síndrome do Manguito Rotador; CID10 M51 - 

Outros transtornos de discos intervertebrais; CID10 M 54.2 – Cervicalgia; 

CID10 M 54.4 – Dorsalgia; CID10 M19 – Outras Artroses; CID10 M79 - 

Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte; 

CID10 M21 – Outras deformidades adquiridas dos membros; CID10 G58 – 

Outras mononeuropatias. Relata ainda, que requereu a concessão de 

benefício previdenciário por incapacidade (NB. 618.085.794-0 – Espécie 

31) junto ao INSS, contudo, fora negado administrativamente em 08 de 

maio de 2017, contrariando todos os laudos, atestados e exames médicos 

fornecidos, eis que o expert da Autarquia requerida deixou de reconhecer 

a incapacidade da requerente, o que por sua ótica, implicou em 

equivocada orientação da decisão não fundamentada do INSS, pois não 

fora considerado o conjunto de provas, ou seja, a idade, escolaridade, 

enquadramento social e principalmente a atividade laboral da requerente. 

Dessa forma, requereu antecipação da tutela, para que seja implantado do 

benefício de auxílio-doença. No mérito, pugna pela concessão de 

aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, o benefício 

auxílio-doença, abstendo-se a parte requerida de cessá-lo até que seja 

concluída a sua reabilitação, salvo para conversão em aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos e quesitos. Recebida a inicial 

(Id n.º 13324797), fora deferida a tutela antecipada de urgência, 

determinada a realização de perícia médica, bem como a citação da parte 

requerida e concedida a gratuidade de justiça. O Laudo Pericial aportou 

nos Ids n.º 15697162 e 15697172. A Requerente manifestou-se quanto ao 

Laudo Pericial, requerendo o restabelecimento do benefício cessado em 

16.01.2019, concedido liminarmente (Id n.º 13324797), até decisão de 
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mérito e posteriormente, a conversão do benefício em aposentadoria por 

invalidez, face a avaliação do perito, que reconheceu a incapacidade total 

e permanente da requerente para o labor, consequentemente, a 

procedência dos pedidos inaugurais (Id n.º 17608305). A autarquia 

requerida se manifestou no Id. 18012827, informando que o prazo para 

contestação fora disponibilizado apenas por 05 (cinco) dias, requerendo a 

renovação da citação para apresentação de contestação concedendo 

carga virtual de 30 (trinta) dias. A contestação veio aos autos no Id n.º 

21403534, aduzindo que a autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Apresentou 

documentos. Certificou-se no ID n.º 23711080, o decurso do prazo para a 

autarquia requerida se manifestar quanto ao laudo pericial. Os autos 

vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas. Primeiramente, 

cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de 

prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

qualidade de segurada, bem como na incapacidade laboral da Requerente, 

provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, 

diante do pedido manejado pelo Requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do beneficio 

formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A 

Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e 

auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por 

invalidez Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. A qualidade de segurada, bem como o cumprimento da 

carência exigida demonstram-se incontroversos no presente caso, pelos 

documentos acostados, em especial o CNIS (ID n.º 13330817), onde se 

verifica que a requerente verteu contribuições como contribuinte individal 

até 31.08.2016. Já a pericia médica realizada, laudo pericial nos Ids n.º 

15697162 e 15697172, o expert identificou clinicamente patologias 

manifestadas na requerente em estado evolutivo e degenerativa: CID10 M 

65 – Sinovite e Tenossinovite; CID10 M 75.1 – Síndrome do Manguito 

Rotador; CID10 M51 - Outros transtornos de discos intervertebrais; CID10 

M 54.2 – Cervicalgia; CID10 M 54.4 – Dorsalgia; CID10 M19 – Outras 

Artroses; CID10 M79 - Outros transtornos dos tecidos moles, não 

classificados em outra parte; CID10 M21 – Outras deformidades adquiridas 

dos membros; CID10 G58 – Outras mononeuropatias, as quais a incapacita 

desde março de 2017, de forma permanente, definitiva e total, conforme 

respostas aos quesitos apresentados pela Autora de n.º 02, 10 e 12, os 

quais foram confirmados nos quesitos do INSS, a saber, os n.º. 01, 02, 13, 

16, 18, 19 e 20. Corroborando as informações prestadas acima pelo 

expert, os laudos e exames médicos particulares colacionados a inicial, 

confirmaram que o autor está acometido de doença que lhe impede de 

exercer suas atividades laborais/habituais. Nesse sentido, cotejo o 

recente entendimento jurisprudencial do nosso e. Tribunal de Justiça: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– 

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL, 

PORÉM MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 

Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – 

OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 810, STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MODIFICADOS – RECURSO - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria 

por invalidez deve ser concedida 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 ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, 

consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e 

culturais. 2- Os índices para atualização dos valores devidos devem 

observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do 

julgamento do Tema 810. 3 - Considerando a moldura fático-jurídica 

delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser 

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os 

parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.” N.U 

0003293-69.2014.8.11.0045. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020. Assim, devidamente 

comprovada a incapacidade laborativa permanente da requerente e sua 

qualidade de segurada, de rigor se impõe o deferimento do pedido de 

aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação aviada por IRMA MARTINHA ILTCHENCO em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONFIRMO a liminar 

concedida no Id. 13324797 e CONVERTO o benefício de auxílio-doença em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e seguintes 

da Lei 8.213/91, devido a partir do requerimento administrativo, ou seja, 

desde abril de 2017 (Ids n.º 13250390), descontadas as parcelas que já 

pagas a título de auxílio doença, bem como as mensalidades de 

recuperação proporcional, respeitada à prescrição quinquenal. 

DETERMINO desde já, ao requerido que proceda a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Correção 

Monetária e Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os 

juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

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

são posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, tendo o requerido 

decaído na maior parte dos pedidos, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do CPC. OFICIE-SE o INSS, por meio 

do departamento APSADJ, com endereço sito na Av. Getúlio Vargas, n° 

553, 10º Andar, Cuiabá/MT, para que faça prova da conversão do 

benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, 

CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Por fim, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Sem custas, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de praxe e estilo. P.R.I. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002122-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JATNIEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002122-55.2017.8.11.0045. AUTOR(A): JATNIEL 

RODRIGUES DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Em petição 

juntada ao Id. 20336482, o advogado da parte autora informa o falecimento 

de Jatniel Rodrigues da Silva, ocorrido na data de 06.04.2019, certidão de 

óbito anexa ao Id. 20336767, e assim postulou pela extinção do processo 

sem resolução de mérito. Assim, considerando a perda superveniente de 
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objeto, face o falecimento do autor, sendo que a presente demanda é 

considerada intransmissível, assim não há necessidade de intimação da 

parte contrária, para dar a sua anuência ao pedido. Com essas 

considerações, com fundamento no art. 485, VI e IX, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito
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